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

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

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV je 2. december 2016.

ODMEVI

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM
Razvojni center Kočevje 
Ribnica d. o. o., družba 
za razvoj in svetovanje, je 

ustanovljen z namenom pospeševanja razvoja male-
ga gospodarstva na območju občin Kočevje, Ribnica, 
Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kos-
tel in Osilnica.

V želji, da bi podjetnikom in ostali zainteresirani jav-
nosti, ki o podjetniški poti še razmišlja, svetovali na te-
renu, smo v dogovoru z Občino Loški Potok vzpostavi-
li mobilno vstopno točko VEM (vse na enem mestu). 
Mobilna točka je pričela z delovanjem v maju letošnje-
ga leta in deluje vsak prvi četrtek v mesecu, in sicer 
od 12. do 15. ure v prostorih Občine Loški Potok 
(soba št. 4). 
Od začetka delovanja nas je na mobilni točki obiska-
lo več posameznikov, ki so iskali različne informacije 
na področju podjetništva, med drugim smo ustanovili 
tudi že prvi s. p. 

OBVESTILA

V prihodnje si želimo še več obiska. Radi bi spoznali 
lokalne podjetnike, se z njimi pogovorili o načrtih in 
jim skušali pri uresničevanju le-teh pomagati preko 
pridobitve različnih virov financiranja (nepovratna in 
povratna sredstva). 

Naj ob koncu dodamo, da so storitve na mobilni 
VEM-točki brezplačne, in strnjeno povzamemo, kaj 
nudimo: 
- 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) …

Vabljeni.

Tomaž Lovšin,

podjetniški svetovalec, vodja projektov

NAGRADNA UGANKA
Mesec oktober je mesec, v katerem naša občina praznuje svoj praznik. Zato 
smo za vas pripravili nagradno uganko, ki vam z malo sreče lahko prine-
se tudi nagrado. Preizkusili bomo namreč, kako podrobno opazujete svojo 
okolico oziroma kako podrobno poznate svojo občino. Fotografija na desni 
strani prikazuje detajl, ki se nahaja … 

To pa je vprašanje za vas, spoštovani bralci Odmevov. Sprašujemo vas, kje v 
naši občini se nahaja omenjeni detajl. Verjamemo, da oreh ne bo pretrd in 
boste hitro ugotovili, kje so zapisane omenjene misli. Vaše odgovore pošljite 
na dopisnicah na naslov Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, 
Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do 30. novembra 2016. Med prejetimi 
rešitvami bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel knjigo »Plenkača pesmi 
poje«.

Vinko Košmerl
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Prvo soboto v oktobru praznuje naša občina svoj pra-
znik. Pa to ni praznik občinske uprave ali šole, pač pa 
vseh občank in občanov. Je tudi priložnost, da povabi-
mo v naše okolje goste – poleg županov občin, s katerimi 
smo pogosto v stiku, tudi predstavnike ostalih inštitucij, 
s katerimi sodelujemo in se srečujemo pri dogodkih, 
povezanih z občino. Tudi letos je bilo tako. Prireditev 
je družabni dogodek, ki ga vedno zaključimo z glasbo 
– letos so nastopili Okrogli muzikanti. Tisti, ki ste jih 
zamudili – prav vam bodi, bilo je kaj videti. Pogostitev 
ob koncu pa je namenjena temu, da lahko občani, so-
delujoči in povabljenci kakšno rečemo ob sproščenem 
vzdušju. 

Poseben pečat praznovanju daje tudi podelitev priznanj 
tistim, ki so bili s strani predlagateljev prepoznani kot 
osebe, ki so dale pomemben prispevek k delovanju in 
razvoju občine.

Sodelovati ob tem dogodku je posebno doživetje in tisti, 
ki ste ga letos izpustili, vam je lahko žal. Pa ne zaradi 
mojega govora, pač pa same proslave, katere program 
vedno zelo uspešno in z zanimivimi nastopi pripravijo 
učenci, učitelji in sodelavci osnovne šole. Tudi letošnja 
prejemnica visokega občinskega priznanja prihaja od 
tam. Na tem mestu se jim lepo zahvaljujem. 

V svojem govoru sem zajel v glavnem vse, kar sicer na-
pišem v uvodniku. Pa da se ne bom ponavljal, prilagam 
kar govor z omenjene prireditve:

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdrav-
ljeni na današnji prireditvi ob občinskem prazniku ob-
čine Loški Potok. Poseben pozdrav velja povabljenim 
gostom, kolegom županom ter prejemnikom letošnjih 
občinskih priznanj.

Ob prazniku je čas, da pogledamo, s čim smo se ukvarjali 
v času od prejšnjega praznika, kaj planiramo za naprej, in 
da podelimo nagrade tistim, ki so dali opazen prispevek 
k razvoju, delovanju in promociji naše občine.

Tudi v tem obdobju smo dali največji poudarek 
izboljšanju oskrbe s pitno vodo in za to namenili 
precejšnja sredstva. Tako smo obnovili še ostali del 
najbolj problematičnega cevovoda, ki poteka po trasi 
ceste na vrhu Hriba, in hkrati na tem odseku položili 
cevovod za kanalizacijo, cevi za komunikacijske vode 
Telekoma in Telemacha, uredili javno razsvetljavo in 
seveda odsek na novo asfaltirali.

Minuli četrtek smo vodo iz javnega vodovoda lahko 
prvič natočili tudi v Dedniku – na javno vodovodno 
omrežje smo namreč priklopili 4 hiše v omenjenem 
zaselku in hkrati posodobili črpališče Dednik, kar bo 
pripomoglo k izboljšanju oskrbe z vodo tudi za dobršen 
del Dragarske doline. V sklopu obnove škarpe na Kapli 
pa bomo zamenjali tudi dotrajane cevi, namenjene 
oskrbi z vodo Srednje vasi, in tudi tam uredili javno 
razsvetljavo. 

Na šestih krajših odsekih smo oziroma bomo do kon-
ca oktobra zamenjali ali na novo položili asfalt in s tem 

ŽUPANOVA STRAN

izboljšali občanom bivalne pogoje ter zmanjšali stroške 
letnega in zimskega vzdrževanja cest. 

Ključno za kvalitetno življenje v neki skupnosti je po-
leg infrastrukture tudi gospodarstvo. Želja, da se lotimo 
oživitve IC Podpreska, se uresničuje. Poleti smo na javni 
dražbi odkupili območje Nolika v stečaju. Za prihod-
nje leto pa planiramo, da bo v enem izmed objektov že 
stekla proizvodnja. Tam bo tudi center za pripravo in 
skladiščenje sekancev za daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso na Hribu.

Za omenjeno daljinsko ogrevanje centra Hriba čakamo 
na javni razpis za nepovratna sredstva, ki bi moral biti 
že v juliju, napovedan pa je za oktober. Planiramo, da se 
bo izgradnja začela spomladi.

Spomladi začenjamo skupaj z državo tudi rekonstruk-
cijo regionalne ceste od centra Hriba do konca naselja 
v smeri Sodražice. V tem delu bo zgrajen pločnik, jav-
na razsvetljava, obnovljen vodovod in komunikacijski 
vodi.

V zaključni fazi je projekt za razširitev vrtca – računa-
mo, da bomo z deli začeli že v naslednjem letu. 

Še nekaj besed o prihodnjih projektih.

Za kanalizacijsko omrežje imamo pridobljeno gradbe-
no dovoljenje, o sredstvih za izgradnjo pogovori sicer 
potekajo, nimamo pa zagotovil, da bi bila na voljo že v 
naslednjem letu. Tako kakšne večje investicije na tem 
področju v letu 2017 ne planiramo.

V delu je projekt za vključitev nove vrtine na Hribu v 
vodovodno omrežje, izgradnjo še enega vodohrana ter 
priključitev na centralni vodovod zaselka Bela Voda. 
Ob rekonstrukciji vodovodnega omrežja na vrhu Hri-
ba pa smo že položili povezovalni cevovod med vo-
dohrani.

Konec septembra smo si s projektantom in predstav-

izboljšali občanom bivalne pogoje ter zmanjšali stroške 
letnega in zimskega vzdrževanja cest. 

Ključno za kvalitetno življenje v neki skupnosti je po-
leg infrastrukture tudi gospodarstvo. Želja, da se lotimo 

j j j p j p

oživitve IC Podpreska, se uresničuje. Poleti smo na javni 
dražbi odkupili območje Nolika v stečaju. Za prihod-
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se bo zgodilo, da podeljujemo dve najvišji priznanji 
– častni občan Občine Loški Potok, in sicer dolgole-
tnemu županu Janezu Novaku in pokojnemu Janezu 
Bambiču. V razpravi o priznanjih je bilo izpostavljeno 
vprašanje, ali je smiselno podeliti to najvišje priznanje 
posthumno. Priznanje Janezu Bambiču je priznanje za 
njegovo dolgoletno delo in trud, ki ga je vložil v ra-
zvoj in dobrobit občine, in mislim, da ga ni, ki bi lahko 
temu oporekal. Vsi, ki smo ga poznali, vemo, da mu 
priznanje ne bi pomenilo kaj dosti. Pa ne gre zanj. Gre 
za nas. Gre za to, da si je zaslužil, da je njegovo ime za 
vedno zapisano v zgodovino občine. 

Želim vam še naprej prijeten večer in čestitke ob na-
šem skupnem prazniku. 

Ivan Benčina, župan

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2016
Občinski svet je sprejel odlok o določitvi praznika ob-
čine že v letu 2005. V njem je določil, da ima občina 
Loški Potok občinski praznik 4. oktobra, v spomin na 4. 
oktober 1875, ko se je v osnovni šoli v Loškem Potoku 
pričel redni šolski pouk. V odloku je tudi določeno, da 
občinski praznik praznujemo prvo soboto v oktobru. 
Letos je bilo to prvi možni datum, torej že 1. oktobra.

Tonskemu avizu z napovedjo osrednje slovesnosti ob 
občinskem prazniku sta sledila napoved prihoda pra-
porov in slavnostni prihod praporov vseh občinskih 
društev in organizacij na področju naše občine, pod 
poveljstvom Sama Ravnikarja, poveljnika PGD Hrib.

Mladinski pevski zbor pod vodstvom Marije Monta-
nič je zapel slovensko in neuradno potoško himno Moj 
sončni Loški Potok.

Zatem je povezovalec Tomi Gavranič pozdravil vse 
prisotne občane in še posebej goste iz sosednjih občin, 
ki so nas počastili s svojim obiskom. Letos so bili to 
poslanec Državnega zbora Jože Tanko, župani bližnjih 
občin Jože Levstek, Blaž Milavec, Jože Doles, Anton 
Zakrajšek, Ivan Jordan in podžupan Kočevja Predrag 
Bakovič, Primož Bučan, načelnik Upravne enote Rib-
nica, Bojan Traven, potoški župnik, predstavnik Poli-
cijske postaje Ribnica, direktorji in predstavniki javnih 
podjetij in zavodov in predstavniki Območnega zdru-
ženja zveze veteranov vojne za Slovenijo Ribnica. 

Slavnostni govornik je bil potoški župan Ivan Benčina. 
Vsebina njegovega govora je predstavljena na župano-
vi strani te številke Odmevov.

Letošnji kulturni program, ki ga je sestavila profesori-
ca Bogdana Mohar in so ga izvedli učenci višjih razre-
dov osnovne šole, je bil posvečen 25-letnici države Slo-
venije. Bil je unikaten in sestavljen iz odlomkov pesmi 
slovenskih pesnikov, ki opevajo lepote naše domovine 
Slovenije. Poseben čar mu je bil dodan z uporabo pe-
strih slovenskih narečij.

Med podelitvijo priznanj smo poslušali še dva 
solistična nastopa, in sicer Erike Debeljak z violino in 
Ize Debeljak s saksofonom.

Sledila je podelitev občinskih priznanj, ki so bila po-
deljena na podlagi sklepov 1. izredne seje občinskega 
sveta, ki je bila 15. septembra 2016. 

Ob razglasitvi vsakega od prejemnikov priznanj so bile 
s fotografijami in tekstom predstavljene tudi obrazlo-
žitve podeljenih priznanj.

nikom države ogledali 
odsek državne ceste od 
Hriba do konca Trav-
nika – s tem se začenja 
postopek projektiranja 
in v nadaljevanju rekon-
strukcija tega odseka, 
začetek del pričakujemo 
v letu 2018 ali 2019.

Še nekaj besed o letoš-
njih nagrajencih. 

Nihče od letošnjih 
nagrajencev si ni za-
služil priznanja v enem 
letu, pač pa so to pri-
znanja za večletno delo 
v korist skupnosti. Prvič 
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LISTINO OBČINE LOŠKI POTOK SO PREJELI:

Janez Novak iz Retij za dolgoletno delo v vaško-agrar-
ni skupnosti Retje in gasilstvu ter prispevek k uspehu 
le-teh;

Gasilska zveza Loški Potok za uspešno dvajsetletno 
delovanje in razvoj gasilstva v občini; gasilska zveza je 
prejela tudi denarno nagrado v višini 420,00 EUR.

GRB OBČINE LOŠKI POTOK JE PREJELA

Stanko Modic s Hriba za dolgoletno delovanje na po-
dročju društvenih in drugih dejavnosti v lokalni skup-
nosti in za njo;

podjetje INOTHERM d. o. o. iz Prigorice, Dolenja vas, 
za zaposlitve, ki jih omogoča in nudi našim občanom, 
ter dolgoletno dejavnost na področju sponzoriranja ter 
humanitarne dejavnosti in za pomoč našim občanom 
ob različnih naravnih in drugih nesrečah. Priznanje je 
prevzel predstavnik podjetja gospod Alojz Ruparčič;

profesorica Bogdana Mohar s Hriba za dolgoletno ak-
tivno delovanje na področju izobraževanja in kulture.

Letos sta bila prvič razglašena kar dva ČASTNA 
OBČANA OBČINE LOŠKI POTOK.

Janez Bambič iz Travnika je posthumno razglašen za 
častnega občana občine Loški Potok za pomembne in 
trajne zasluge na področju gospodarstva in negospodar-
stva ter drugih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo. 
Priznanje je v njegovem imenu prevzela sestra Darja 
Bambič.
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IZ SEJ OBČINSKEGA SVETA
16. junija 2016 so se člani občinskega sveta sestali na 
9. redni seji. 
Občinski svet je s sprejemom Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) 
zaključil dolgotrajen in vsebinsko zahteven postopek, 
ki je potreben za sprejem občinskega prostorskega 
akta. S sprejemom tega odloka je bilo uveljavljenih kar 
nekaj sprememb, ki so pomembno vplivale na možnost 
gradnje objektov na področju naše občine. Odlok je 
objavljen v Uradnem listu RS, štev. 44/2016.

Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep, da bo občina 
sodelovala na javni dražbi, ki jo je v juliju organizirala 
stečajna upraviteljica podjetja Nolik d. o. o. v stečaju. 
Predmet dražbe so bile nepremičnine na področju 
Podpreske. To investicijo je občina uvrstila v načrt 
nabav nepremičnin za leto 2016 in zanjo rezervirala 
sredstva v rebalansu proračuna za leto 2016.

Svetniki so se seznanili s poročilom o poslovanju Doma 
starejših občanov Grosuplje, ki ga je dom dostavil 
v skladu z določili najemne pogodbe. Razlika med 
prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – 
presežek prihodkov nad odhodki. Čisti poslovni izid v 
letu 2015 znaša 121.690 evrov. Župan je zaprosil za plan 
investicij v letu 2016 in dobil obvestilo, da nameravajo 
v letu 2016 v Loškem Potoku izvesti investicije v višini 
50.000 evrov.

Občinski svet je sprejel tudi Odlok o dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica 
(Ur. list RS, štev. 47/2016). S spremembo odloka je bilo 
Lekarni Ribnica omogočeno del presežka prihodkov 
nad odhodki iz dejavnosti, ki ni javna služba, vplačati v 
proračune občin ustanoviteljic. Občine ustanoviteljice 
pa so zavezane, da presežek namenijo za dejavnosti, ki 
so v javnem interesu občin ustanoviteljic s področja 
zdravstva, ter investicije in investicijsko vzdrževanje 
zgradb, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost. 

2. dopisna seja občinskega sveta, junij 2016
Člani občinskega sveta so sprejeli Odlok o 
spremembah Odloka o območju predkupne pravice 
na nepremičninah (Ur. list RS, štev. 47/2016). V že 
veljavni odlok je bilo dodanih še nekaj novih območij, 
na katerih lahko občina uveljavlja predkupno pravico, 
kadar pride do prodaje nepremičnin.

19. septembra 2016 se je občinski svet sestal na 1. 
izredni seji.
Sprejel je sklepe o podelitvi letošnjih občinskih 
priznanj, ki so bila podeljena na osrednji prireditvi ob 
občinskem prazniku v soboto, 1. oktobra 2016.

Mojca Lavrič

Janez Novak iz Retij je postal častni občan občine Loški 
Potok za pomembne in trajne zasluge na področju de-
javnosti lokalne skupnosti in za njo.

Ob podelitvi priznanj so bili vsi prejemniki sprejeti z 
glasnim aplavzom in odobravanjem vseh prisotnih.

Kot prejemnik najvišjega občinskega priznanja se je g. 
Janez Novak v imenu vseh prejemnikov priznanj zah-
valil predlagateljem, županu in občinskemu svetu za iz-
kazano čast.

Po slovesnem odhodu praporščakov iz dvorane je bil 
uradni del slavnostne prireditve zaključen. Dvorano 
so napolnili zvoki ansambla Okrogli muzikanti, ki so 

dobro voljo obiskovalcev še privzdignili. Pet bolj ali 
manj okroglih fantov je poskrbelo ne samo za všečno 
glasbo, ampak je pokazalo tudi nekaj kar akrobatskih 
veščin, s katerimi so glasbi dodali še humorni vložek. 
Po prireditvi smo druženje nadaljevali še v jedilnici 
osnovne šole, kjer sta nas čakali hrana in pijača, s kate-
ro smo nazdravili nagrajencem in občini in ji zaželeli 
še veliko uspešnih let.

Še enkrat se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste poma-
gali občinski praznik narediti prijeten in nepozaben.

Mojca Lavrič
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IZ POSLANSKIH PISARN

INTERPELACIJA VLADE MIRA CERARJA

SLOVENIJI ZA NASLEDNJIH 25 LET

27. septembra je poslanska skupina 
SDS vložila interpelacijo o delu vlade. 
V njej smo navedli številna dejstva 
po resorjih, v katerih ugotavljamo, da 
vlada ne izpolnjuje zavez iz koalicijske 

pogodbe, da si pripisuje uspehe, za katere so zaslužni 
drugi, predvsem gospodarstveniki, da povečuje davčne 
obremenitve in slabi pravno državo, ker krši ustavo, 
zakone in ne spoštuje sodb evropskega sodišča, da ne 
predlaga nobenih resnih izboljšav na področju zdravstva, 
sodstva, kmetijstva, davčne politike, sociale itd.
Vse naše navedbe so preverljive, nekatere ste lahko 
tudi sami neposredno občutili, druge vam sporočajo 
prizadeti. Ob sprejemu t. i. mini davčne reforme je pred 
Državnim zborom protestiral vrh (malega in velikega) 
gospodarstva. Vsi vedo, da izglasovani višji davki 
ne pomenijo izboljšanja poslovnega okolja, ampak 
nasprotno, poslabšanje. Pomenijo manj investicij in 
manj delovnih mest, torej poslabšanje zaposlitvenih 
možnosti za vse generacije, marsikje pa tudi nižje plače 
in odpuščanja in s tem dodaten pritisk na socialo in 
odvisnost od države.
Da se mnogo naših prebivalcev odseljuje v tujino, ni 
nobena skrivnost. Okrog 8.000 jih je vsako leto, ki iščejo 
priložnost drugod. Pretežno mladih in izobraženih. 
Še okrog 15.000 je t. i. delovnih migrantov, ki delajo 
predvsem onkraj severne meje, v Avstriji. In ministrica 
Anja Kopač Mrak (SD) se hvali, da je s svojo aktivno 
politiko zaposlovanja letos znižala brezposelnost pod 
100.000. 
Da propada gozd, je dejstvo. V času po žledu, ko 
s(m)o vsi opozarjali, da je bolj smiselno začasno 
podaljšati koncesijske pogodbe, kot se iti nov model 
gospodarjenja, je minister Židan počel prav to. Zgodilo 
se je, kar so vsi napovedovali – lubadar. Gospodarska 
škoda se ocenjuje na 100 mio evrov. Minister niti ne 
pomisli, da bi bil odgovoren za tako stanje, Cerar še manj. 

Praznovanja 25-letnice samostojne države Slovenije so 
za nami. Vsak izmed nas je imel ob začetku samostojne 
poti tudi svojo predstavo o prihodnosti in razvoju Slo-
venije. Seveda smo sedaj vsi po vrsti razočarani, ker še 
nismo dosegli švicarske razvitosti in urejenosti; ker se 
še vedno delimo na osnovi ideološke pripadnosti levici 
ali desnici; ker še vedno nismo razčistili s preteklostjo. 
Vedno znova pa nas pretresajo tudi afere, primeri ko-
rupcije in klientelizma zaradi premalo učinkovitega 
sodstva, ki bi naredilo konec takšnemu ravnanju in 
plenjenju države. 
Naši rojaki v zamejstvu in po svetu pa pravijo, da so na 
Slovenijo najbolj ponosni takrat, ko je ne samo lepa in 
urejena, pač pa tudi uspešna in ne preveč sprta.
Tistim, ki svojo politiko gradijo s spodbujanjem deli-
tev, pa nikakor ni po godu, če kdo usmeri svoj pogled 

Podobno je na vseh drugih področjih in nič ne kaže, 
da bi se v bližnji prihodnosti kaj spremenilo. Vlada 
enostavno ne deluje.
Odzivi predsednika vlade Cerarja in njegovih koali-
cijskih partnerjev so pričakovani. Namesto soočanja z 
dejstvi o slabem lastnem delu delijo očitke in nauke 
tistim, ki jih opozarjajo na njihovo slabo delo. In to 
brez dokazov, kar takole na počez. Vse, kar predlaga-
mo, arogantno zavrnejo. Koalicijski poslanci branijo 
vlado tako, da prebirajo vladne tekste, večkrat tudi kaj 
zamešajo, nas pa obtožujejo nedržavotvornosti in še 
marsičesa. Cesar Cerar ima po njihovem vedno prav, 
čeprav vsi drugi trdijo drugače. 
Naslednji mesec bo prišlo do neposrednega soočenja 
z argumenti iz interpelacije. Dodatno se bo razkrilo še 
marsikaj. Da so pristopi Pahorja, Bratuškove in Cerar-
ja po letu 2008 slabi, kaže tudi to, da so nas po kupni 
moči že prehiteli Čehi, da so nam tesno za petami Slo-
vaki, Poljaki in Balti, čeprav so vsi še leta 2008 krepko 
zaostajali. Pravzaprav je Slovenija edina država, v kate-
ri se je kupna moč v tem obdobju znižala, pa čeprav se 
je v tem času izjemno močno zadolževala. To pomeni, 
da je šel ta denar v prazno. Ne počnejo nič drugače, kot 
so to delali v času socializma. 
Najbolj zoprne varčevalne ukrepe države je s t. i. 
»Zujfom« leta 2013 sprejela druga Janševa vlada. Oba 
njegova naslednika na mestu predsednika vlade, Bra-
tuškova in Cerar, sta zakon kar naprej kritizirala, a uk-
repe ohranjala. Nekateri začasni ukrepi (višja stopnja 
DDV) so v tem času brez potrebe postali kar trajni. 
Lomastenju po žepih državljanov in dobičkih podje-
tij, torej uvajanju vedno novih ali povišanju obstoječih 
davkov, je potrebno narediti konec, stroške države pa 
čimprej racionalizirati ter spraviti na sprejemljivo in 
vzdržno raven.  

Jože Tanko, poslanec SDS 

preko tega in gleda v prihodnost. Kdor 
si upa tako razmišljati, je takoj ožigosan 
in napaden z najhujšimi obtožbami in 
podtikanji, ne glede na dobre namene. 
Ščuvanje k prepirom je za dva skrajna 
pola najbolj udobna in priročna politika, čeprav prina-
ša delitve, ne pa rešitev.
Dovolj je takšne politike. V NSi smo še bolj odločeni, 
da izberemo srednjo pot, podprto s stebrom sodelo-
vanja vseh dobromislečih in dobronamernih državlja-
nov, ki ne iščejo prepirov, pač pa rešitve za številne 
naloge, ki so pred nami. Krščanski demokrati iščemo 
dobro v ljudeh in za ljudi. To je naše voščilo Sloveniji 
za naslednjih 25 let.

Ljudmila Novak, predsednica NSi in poslanka
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TEHNIČNO REŠEVANJE OB PROMETNI NESREČI
Kot je bilo že večkrat povedano, gasilci vse več inter-
vencij opravimo tudi na cestah v primeru prometne 
nesreče. Intervencije so vse pogostejše ter tehnično vse 
bolj zahtevne, saj razvoj avtomobilske industrije nare-
kuje vse višje varnostne standarde in posledično tehno-
loške sisteme, ki ob prometni nesreči varujejo potnike. 
Vse te sisteme moramo gasilci kot prvi posredovalci 
poznati, saj le tako lahko varno rešujemo in ob tem ne 
ogrožamo lastne varnosti. Največji pokazatelj kakovo-
stno izurjene ekipe in sistema kot celote (GEŠP) je, da 
smo v dani situaciji sposobni zagotoviti, da je v zlati uri 
ponesrečenec že tako rekoč na operacijski mizi. Zla-
ta ura je torej čas od nastanka poškodbe do izročitve 
ponesrečenca v zdravniško oskrbo na urgenci. Seveda 
na nesrečah ne moremo izpopolnjevati postopkov z 
namenom kakovostnejšega in še hitrejšega posredova-
nja. Za to so namenjene redne in izredne vaje pa tudi 
priprave in udeležba na državnem tekmovanju tehnič-
nega reševanja ob prometnih nesrečah. Letos se je dr-
žavnega tekmovanja, ki je potekalo že sedmič v Postoj-
ni, udeležilo 14 ekip iz sistema GEŠP (Gasilska Enota 
Širšega Pomena, vseh teh društev je po Sloveniji 50, 37 
prostovoljnih in 13 poklicnih gasilskih enot).

PGD Ribnica se je tekmovanja udeležil tretjič in letos 
zasedel odlično drugo mesto. Le za nekaj točk nas je 
prehitela uigrana poklicna enota Gasilske brigade Lju-
bljana. Ekipo je vodil Rok Šilc, člani ekipe pa so bili še 
Blaž in Nejc Mohar, Žiga Češarek, David Dejak, Jernej 
Podobnik ter Matej Zorc. 

reševalca oz. zdravnika. Časa za izvedbo vsega tega je 20 
minut. Ta čas psihološko vpliva na delo posredovalcev 
– tekmovalcev in tu prideta uigranost in medsebojno 
zaupanje ekipe še kako do izraza. Ekipa je sklenila, 
da naslednje leto napadamo prvo mesto, še bolj pa 
stavimo na kakovostno delo ob prometnih nesrečah, 
ki jih pokriva naša GEŠP-enota. PGD Ribnica stalno 
pokriva občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok, del 
občine Kočevje ter del občine Bloke. Naše območje 
delovanja pa se z novim letom (v smislu stalnega 
pokrivanja) širi še na področje občine Velike Lašče ter 
zahodno polovico občine Videm - Dobrepolje. Ti dve 
občini smo do sedaj pokrivali le kot pomoč oddaljeni 
enoti Gasilske brigade Ljubljana. V vseh naštetih 
občinah posredujemo v primeru prometnih nesreč, ob 
tehničnih nesrečah ter nesrečah z nevarnimi snovmi. 

Za tekmovanje organizator s strokovno komisijo 
pripravi tri scenarije nesreče dveh vozil in več 
poškodovanih oseb. Vse ekipe zjutraj opravijo žreb 
scenarija, s katerim se potem soočijo na samem 
delovišču. Kar se da najhitreje je potrebno opraviti 
iznose ponesrečencev, pri tem pa paziti na strokovnost 
nudenja prve pomoči in tudi na vse varnostne 
protokole pri tehničnih posegih na vozilih, požarno 
varnost itd. … Celotno izvedbo vaje ves čas ocenjuje 
9 ocenjevalcev, 7 inštruktorjev gasilske šole ter dva 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, želimo, da v 
svojem domu in okolišu storite nekaj v povezavi s 
požarno preventivo, pa tudi če je to samo menjava 
zamaščenega filtra kuhinjske nape. Prihaja čas 
kurilne sezone, zato poskrite, da bodo vaše kurilne 
naprave brezhibne; ravno tako ne smemo pozabiti 
na kakovostno zračenje bivalnih prostorov, da se 
morebitni plini, kot je ogljikov monoksid, ne naberejo 
v previsoki koncentraciji. 

Za konec naj dodam še to: v kolikor ste očividec pro-
metne nesreče oziroma nudite pomoč ponesrečencem, 
poskrbite najprej za lastno varnost. Z nepremišljeni-
mi aktivnostmi ne povzročajte nevarnosti in še večjih 
poškodb ponesrečencem. Že drugič v kratkem času se 
nam je namreč zgodilo, da so pred našim prihodom 
vozilo, ki je po trku obstalo na boku, skupaj s ponesre-
čenci prevrnili nazaj na kolesa. To je zelo neodgovorno 
ravnanje, saj so s tem ogroženi ponesrečeni ljudje v vo-
zilu in tudi ljudje okrog vozila. V kolikor se čutite od-
govornega, da bi ob tovrstnih dogodkih radi pomagali, 
pridite v našo enoto na eno od vaj in naučili vas bomo 
pravilnih in dovoljenih postopkov v najrazličnejših si-
tuacijah. Seveda pa ste vsi vabljeni v naše vrste. S tem 
vabilom zaključujem tokratni članek z našim geslom 
‘’PRIDRUŽI SE NAM’’.

Gregor Virant, poveljnik PGD Ribnica
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50 LET PGD RETJE IN PREZVEM VOZILA GVV1

Za člane Prostovoljnega gasilskega društva Retje in 
vaščane Retij je bila nedelja, 14. 8. 2016, prav poseben 
dan. Praznovali smo namreč 50-letnico ustanovitve 
PGD Retje.

posebej slovesna je bila podelitev zahval vsem tako 
imenovanim gasilskim botrom, ki so nam s svojo 
finančno pomočjo znatno pomagali pri nakupu 
novega vozila. 

Po končanem uradnem delu je sledila velika gasilska 
veselica z bogatim srečelovom in z ansamblom Jureta 
Zajca, ki nas je s svojo čudovito glasbo in fascinantnim 
ozvočenjem zabaval dolgo v noč.

Na ta prelep sončen dan se je zbralo skoraj 150 gasilk 
in gasilcev iz naše gasilske zveze in tudi iz drugih 
gasilskih zvez. Seveda ni manjkalo tudi visokih gostov, 
ki so nas počastili s svojo prisotnostjo. Na začetku 
smo velikemu številu zbranih obiskovalcev pripravili 
gasilsko parado s predstavitvijo gasilske tehnike, s 
katero razpolagamo. Po paradi pa je sledil osrednji 
dogodek – svečana proslava. Po začetnem nagovoru 
povezovalk programa sem v nekaj stavkih predstavil 
zgodovino delovanja našega gasilskega društva, 
nato pa nas je z vzpodbudnimi besedami pohvalil še 
župan naše občine g. Ivan Benčina. Svoja govora sta 
imela še predstavnik Gasilske zveze Slovenje, tovariš 
Uroš Gačnik, in predsednik Gasilske zveze Loški 
Potok, tovariš Janko Novak. Med svečanostjo smo 
z velikim veseljem in ponosom prevzeli naše novo 
gasilsko vozilo GVV1 – IVECO DAILY. Blagoslovil 
ga je naš župnik Bojan Traven. Sledila je slavnostna 
podelitev odlikovanj in priznanj vsem, ki so s svojim 
dolgoletnim delovanjem pustili pečat v gasilstvu. Še 

Ob tej priložnosti se moram zahvaliti vsem, ki ste 
pomagali pri nakupu gasilskega vozila GVV1, ki ga 
je dobavil in opremil izdelovalec nadgradenj SVIT 
ZOLAR s Ptujske Gore. Vozilo je namreč opremljeno 
z najnovejšo tehniko, s katero bomo kos morebitnim 
požarom. Največja zahvala gre vaški skupnosti Retje, 
saj smo zaradi njene finančne podpore lahko pristopili 
k nakupu vozila. Obenem se zahvaljujem tudi Gasilski 
zvezi Loški Potok, Občini Loški Potok, donatorjem, 
botrom in vsem ostalim, ki so nam pomagali, da smo 
lahko pridobili novo vozilo, ki bo lahko še dolgo služilo 
za potrebe gasilstva. 

Na koncu se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri pripravi, organizaciji in izpeljavi te 
čudovite prireditve, saj nam je skupaj uspelo narediti 
naše praznovanje zelo lepo, veselo, svečano in za 
mnoge izmed nas nepozabno …

NA POMOČ!

Marijan Košmerl, predsednik PGD Retje
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AKTIVNOSTI GASILSKE ZVEZE LOŠKI POTOK V LETU 2016
Tradicija organiziranega gasilstva se na področju seda-
nje občine Loški Potok ohranja že slabih 120 let.

Gasilci z veliko prostovoljnega dela in marljivostjo 
skušamo to tradicijo nadgrajevati. S pridobivanjem 
nove gasilske opreme, sodobne gasilske tehnike smo 
bili v obdobju samostojne gasilske zveze zelo uspešni. 
Toda to nas ne sme uspavati. Pridobivanje nove teh-
nike ostaja prioriteta še naprej. Sodobna oprema pa 
od gasilcev zahteva veliko znanja in usposobljenosti. 
Temu posvečamo največ pozornosti. Udeležujemo se 
tečajev v organizaciji naše zveze, regije in tudi Gasilske 
zveze Slovenije.

Leto 2016, ki se počasi končuje, je bilo za gasilce naše 
gasilske zveze nekaj posebnega. 

Konec aprila smo praznovali 20-letnico delovanja GZ 
Loški Potok. Ob tej priliki smo na slovesni prireditvi 
predstavili delovanje naše zveze v tem obdobju. Že v 
letu 2015 smo se na upravnem odboru in poveljstvu 
odločili, da ob jubileju – 20-letnici delovanja gasilske 
zveze izdamo kroniko gasilstva v občini Loški Potok. 
Večmesečno delo gasilk in gasilcev po posameznih 
PGD naše zveze in širše pri zbiranju gradiva za pri-
pravo oblike kronike je obrodilo sadove. Uredniški 
odbor je tako lahko nadaljeval s pripravo vsebinskega 
in slikovnega gradiva za tisk. Vestno in naporno dol-
gotrajno delo celotnega odbora ob pomoči občine in 
občinske uprave je pripomoglo, da je bilo vse priprav-
ljeno do roka. Zahvaljujem se vsem članom, še posebej 
pa Vinku Košmerlu ter Bogdani in Vladu Moharju, za 
izjemno dobro opravljeno delo. Luč sveta je kronika 
ugledala tik pred proslavo, kar je bil naš velik cilj. Zah-
valjujemo se Občini Loški Potok in vsem donatorjem, 
ki so z izdatno finančno pomočjo omogočili tiskanje 
kronike.

Lepo je bilo na gala prireditvi razdeljevati kvalitetno 
tiskano, vsebinsko in slikovno bogate izvode kronike. 
Naj bo ta kronika v spomin vsem občankam in obča-
nom ter spodbuda bodočim rodovom, ki bodo ustvar-
jali zgodovino gasilstva v naših krajih.

Med pripravami na proslavljanje rdeči petelin ni poči-
val. Tako smo morali gasilci posredovati ob požaru na 
stanovanjskem objektu v vasi Retje. Hitra in strokovno 
izvedena intervencija gasilcev je požar omejila in ga 
tudi hitro ustavila. Vse napore smo gasilci nato usme-
rili v pomoč odstranjevanja posledic požara. S fizično 
in moralno podporo smo nesebično pomagali. Slišali 
smo veliko zahval in pohval od prizadetih kakor tudi 
od ostalih občanov. Veseli pa smo bili tudi pohvale na-
šega nadrejenega, župana občine Loški Potok, gospo-
da Ivana Benčine. Če je zadovoljen vodja, moramo biti 
zadovoljni in ponosni tudi gasilci.

Spomladi smo se na pobudo poslovodje in trgovcev 
trgovine Mercator, Hrib - Loški Potok, 
prijavili na razpis akcije »RADI DELAMO 
DOBRO«. S pomočjo kupcev dobrega 
soseda je Gasilska zveza Loški Potok 
prejela največ žetonov in tako osvojila 
prvo nagrado v vrednosti 1.000 EUR. 
Podelitev nagrad je bila v mesecu maju 
pred poslovalnico Mercatorja na Hribu. 
Res je lepo dajati, še lepše pa prejeti. Vsa 
sredstva, pridobljena v tej akciji, smo 
porabili izključno za nabavo nove gasilske 
opreme. 

Ob tej priložnosti se vsem kupcem in de-
lavcem Mercatorja za izkazano zaupanje 
najlepše zahvaljujemo. 

Še mnogo dogodkov se je odvijalo v letu 
2016. Ne bom našteval vseh. Opis doga-
janja ob pridobitvah nove tehnike in na 
proslavah ob visokih jubilejih naših PGD 
prepuščam njim samim.
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Ne smemo pa se pozabiti zahvaliti vsem mentorjem, 
vzgojiteljem naše gasilske mladine. V zadnjih letih 
dosegajo izjemne rezultate na gasilskih tekmovanjih, 
tako na ravni gasilske zveze, regije Ljubljana II  kakor 
tudi na nivoju države oziroma državnih tekmovanj. 
Skromno je reči čestitke, pa vendar.

Gasilci se vsako leto s prapori udeležimo proslave ob 
prazniku občine Loški Potok. V letošnjem letu smo se 
te proslave udeležili še v večjem številu. Za vzpodbudo 
in zahvalo je GZ Loški Potok na pobudo štaba Civilne 
zaščite prejela laskavo priznanje – listino Občine Loški 
Potok. V imenu vseh gasilcev sva priznanje slavnostno 
prevzela s prvim predsednikom GZ Loški Potok, Iva-
nom Marjanovičem. Kot prejemniki listine smo glede 
na to, da smo društvo, na podlagi  sklepa občinskega 
sveta upravičeni tudi do denarne nagrade v višini 420 
EUR. Podelitev listine Občine Loški Potok je dokaz, da je 

delo gasilcev spoštovano in cenjeno. Zahvaljujemo se 
štabu Civilne zaščite, občinskim svetnikom, Občini 
Loški Potok ter vsem občanom za tako izjemno po-
hvalo in denarno nagrado. 

Naj končam z mislijo. Dokler bo »NAROD« stal za de-
lovanjem gasilcev in jim tako nesebično materialno in 
finančno pomagal, bodo gasilci še bolj predani in us-
pešni pri svojem delu.

Na pomoč!

Janez Novak, predsednik GZ Loški Potok
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DREVESA LOŠKEGA POTOKA V LIKOVNIH PODOBAH
Na predvečer občinskega praznika smo v Kulturno-
-turističnem centru odprli razstavo del 13. likovnega 
srečanja in 4. otroške ustvarjalnice. Na temo drevesa 
je ustvarjalo 25 odraslih in 15 otrok. Slavica Brus je 
občutenja drevesa predstavila z dvema pesmima, eno 
svojo in eno Otona Župančiča. Akademska slikarka 
Stanislava Sluga, ki je svetovala likovnikom na junij-
skem srečanju, je razstavljene slike pospremila z bese-
dami, da se popravljanje slik na njih običajno pozna, 
da pa tega ni opaziti na večini predstavljenih slik. 

Podžupan Maks Lavrič se je vsem sodelujočim 
zahvalil za sodelovanje in jih povabil k ustvarjanju tudi 
prihodnje leto, saj s svojimi likovnimi zapisi beležijo 
dragoceno potoško dediščino. Vsem udeležencem 
smo se zahvalili z zgibanko, ki jo sestavljata dve 
strani z opisom poteka likovnega srečanja in utrinki z 
ustvarjanja ter razglednica z motivi dreves in njihovimi 
likovnimi upodobitvami, ki jo lahko pošljejo svojim 
prijateljem. Dogodek je glasbeno popestril Jošt Bartol 
z akustično kitaro, kulinarično pa dobrote izpod rok 
članic TD Loški Potok. Razstava bo na ogled do konca 
oktobra. 

TD Loški Potok

V spomin
Zima nam je vzela Janeza Prestorja, ki je osem let skozi fotografsko oko 
spremljal dogajanje na slikarskih srečanjih. Janez je bil učitelj s širokim 
srcem, človekoljub, humorist in večni optimist. Spomin na tega izjemnega 
človeka bo vsem, ki smo ga poznali, vedno ogrel srce. Če bi bili vsi ljudje na 
svetu kot Janez Prestor, bi imeli na Zemlji raj.

Turistično društvo Loški Potok
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13. LIKOVNO SREČANJE IN 
4. OTROŠKA LIKOVNA USTVARJALNICA
Oton Župančič:

DA MI JE BITI DREVO

Da mi biti je drevo,
bil spomladi rad bi breza –

drugo drevje še golo,
nanjo sveti Jurij pleza.

Da mi biti je drevo,
bil poleti rad bi lipa – 

v njeni senci je hladno,
cvet na potnika se usipa.

Da mi biti je drevo,
bil pozimi rad bi smreka –

drugo drevje že golo,
toplo greje njo obleka.

smo v domu starejših občanov predstavili nastala dela, 
ki so bila na ogled še vse poletje. 

Likovnega srečanja se je udeležilo nekaj ljudi, ki v 
Loškem Potoku še niso bili. Všeč so jim bili naši 
kraji. Mogoče se bodo vrnili še drugo leto. Veseli smo 
vsakega likovnika, ki se vrne v naše kraje, in smo 
hvaležni vsem, ker s svojimi deli beležijo zanimive 
utrinke Loškega Potoka, ki bogatijo našo skupnost.

Drevesa imajo pomembno vlogo v življenju 
posameznika in skupnosti: kot simbol, zavetje,  naravni 
vir, navdih.  Pozornost pritegnejo s svojo velikostjo, z 
obliko rasti, krošnje, barvo lista in lubja, s položajem.  
Letošnje 13. likovno srečanje in 4. otroška likovna 
ustvarjalnica sta potekali v opazovanju, občudovanju 
in slikanju dreves. 25 odraslih in 15 otrok je ustvarjalo 
na podlagi svojega dojemanja dreves s širšega območja 
Loškega Potoka, ki jih je v KTC-ju predstavila Blanka 
Bartol.

V soboto, 25. junija 2016, smo v Travniku obiskali 
potoškega rezbarja in čebelarja Franca Levstika. 
Natančno pobarvane lesene ptice in petelini so bili 
kot pravi, ob ostrnicah in kmečkih opravilih pa 
smo podoživeli prizore iz nekdanjih časov. S sinom 
Zdenkom sta nam razkazala čebelnjak in čebele, o 
katerih smo izvedeli mnogo zanimivega. Otroci so 
slikali pod strokovnim vodstvom profesorja likovne 
umetnosti Davida Kovačiča, odraslim slikarjem pa 
je ob njihovih slikah likovno svetovala akademska 
slikarka Stanislava Sluga. V nedeljo, 26. junija 2016, 

Prireditev so s prispevki podprli:

Občina Loški Potok
Anis Trend, d. o. o.
Avtotrade, d. o. o., Vrhnika

Zahvaljujemo se: 
 ■ profesorju likovne umetnosti Davidu Kovačiču za 

mentorstvo otrokom,

 ■ akademski slikarki Stanislavi Sluga za likovno 
svetovanje odraslim udeležencem,

 ■ Francu Levstiku in sinu Zdenku za sprejem na 
njunem domu in poučen ogled,

 ■ ravnatelju OŠ dr. Antona Debeljaka Janezu Miheliču 
za podporo in pomoč pri realizaciji tega dogodka,

 ■ Tjaši Intihar iz KTC za prijazno postrežbo in 
okusno večerjo,

 ■ vodji enote DSO Grosuplje v Loškem Potoku Lidiji 
Knavs in osebju v kuhinji za dobro sodelovanje,

 ■ Boženi Kordiš iz Dnevnega bara pri Birtku za dišeče 
jutranje kavice,

 ■ Heleni Ruparčič Polončič za pomoč pri organizaciji 
in izvedbi tega dogodka,

 ■ Petru Polončiču Ruparčiču za oblikovanje vabil in 
zloženke.

Turistično društvo Loški Potok



14 Odmevi

KULTURA

V sklopu občinskega praznika smo se v pisani paleti 
zanimivih dogodkov in prireditev nekoliko posvetili 
tudi leposlovni knjigi in umetniški besedi. Pisateljica 
in pesnica Antica Marijanac nas je po štirih letih od 
izida svojega prvega romana Metulj brez pomladi 
razveselila z novo zgodbo, ki je bila med bralci že kar 
težko pričakovana. Svoj novi avtobiografski roman 
Razsuti cvetovi je avtorica predstavila potoškim 
bralcem v petek, 23. septembra, v KTC na Hribu v 
Loškem Potoku.

V prijetnem kramljanju z nadvse prijazno pisateljico, 
upokojeno učiteljico, žensko z veliko začetnico smo 
odkrivali cvetje in trnje, ki sta jo spremljala na njeni 
življenjski poti. Antica Marijanac, rojena v Novem 
Kotu, ki je zanjo vedno bil in bo ostal najljubši košček 
raja, ima kaj povedati. 

Njeno iskreno pripovedovanje poslušalca popolnoma 
prevzame. V kolikor pa nas ni dokončno začarala sama 
pisateljica, sta ji pri tem uspešno pomagali Tatjana 
Begič in ilustratorka knjige Zinka Žnidaršič, ki sta 
doživeto prebrali nekaj odlomkov iz nove knjige. 

Roman Razsuti cvetovi 
pripoveduje o Marini, 
ki tako kot metulj, ki 
vzleti med travniškimi 
cveticami jasnemu nebu 
naproti, tudi ona začenja 
novo življenje – daleč od 
domačega kraja končno 
zaživi skupaj z ljubljenim 
možem, dobi redno 
službo kot učiteljica, 
doživi materinsko srečo. 
A življenje ji kaj kmalu 
začne kazati ostre 
zobe, pravzaprav jo kar 
naprej preizkuša, ali 

bo zmogla naprej. Čeprav se včasih že skoraj zlomi, 
se vedno znova pobere in s svojo notranjo močjo in 
nezlomljivo vztrajnostjo zmore ujeti žarke sonca 
v še tako sivih dneh. Šopek, v katerem so s pentljo 
ljubezni povezani vsi njeni dragi ljudje, začne skozi 
zgodbo razsipati cvetove na vse strani … Roman pa 
nam poleg Marinine osebne zgodbe ponudi tudi jasen, 
odkrit prikaz življenja in dela prve generacije povojnih 
učiteljic, razmer v šolstvu in na splošno družbenega 
življenja v takratni državi.

Antica Marijanac s pogumnim razkritjem svoje 
življenjske zgodbe nehote spodbudi bralca, da tudi 
sam odpre svoje srce, se vpraša o svojem življenju, 
primerja … Ali ni to dovolj tehten razlog za branje 
njenih Razsutih cvetov? 

RAZSUTI CVETOVI ANTICE MARIJANAC

Po prijetnem druženju in pogovoru s pisateljico še po 
zaključku uradnega dela smo prav vsi udeleženci večera 
odšli domov s polno dušo bogastva leposlovne besede, 
pa če smo stiskali na prsih novo knjigo z avtoričinim 
podpisom ali pa ne.

Tudi če niste bili del prijetnega literarnega večera, še 
vedno lahko spoznate zanimivo življenjsko zgodbo – 
Razsute cvetove (in tudi druga dela Antice Marijanac) 
najdete na policah knjižnic. 

Bogdana Mohar 

Foto: Vinko Košmerl
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev

IZLET PO GORENJSKI
V Društvu upokojencev Loški Potok smo člani v soboto, 
11. junija 2016, organizirali strokovno ekskurzijo, izlet 
po naši lepi Gorenjski. 

Prvi postanek je bil biser Slovenije – Bled. Ker smo 
imeli natrpan urnik, smo imeli za ogled le urico časa, 
toda dovolj, da smo si privoščili tudi znamenito blejsko 
rezino – kremšnito in popili jutranjo kavico. Na Bledu 
je ravno potekala 61. Mednarodna regata Bled in nekaj 
startov veslačev smo si z veseljem ogledali. 

Pot nas je nato vodila še v Bohinj in tu smo si, ko smo 
prečkali znameniti kamniti most, ogledali ravnokar 
(po dveh letih) odprto in restavrirano cerkev sv. Janeza 
Krstnika. Poleg cerkve in mostu je v Bohinju znan še 
spomenik štirim srčnim možem, ki so prvi pristopili 
na Triglav – 1. avgusta 1778. 

Po strmi, ozki in vijugasti cesti smo se napotili proti 
Vršiču, proti Ruski kapelici. Tu sta poleg kapelice tudi 
vojaško pokopališče in grobnica 1. svetovne vojne, ki 
so ju postavili v spomin na več kot sto preminulih ru-
skih ujetnikov, ki jih je leta 1916 zasul plaz z Mojstrov-
ke, ko so gradili cesto. Kapelico in grobnico so leta 
1917 postavili preživeli ruski ujetniki.

Na poti proti Planici smo se ustavili še na jezeru Jasna 
in se fotografirali ob kipu bronastega zlatoroga. Jezero 
Jasna je ime dveh med seboj povezanih umetnih jezer, 
kjer se ponuja čudovit pogled na okoliške gore. 

Naša zadnja postaja je bila Planica. Obiskali smo novi 
Nordijski center Planica in muzej, kjer smo si ogledali 
film o zgodovini Planice oziroma skokov v Planici, na 
razgledni ploščadi pa smo občudovali lep pogled na 
okoliške gore, skakalnice in dolino pod Poncami. 

Muzej se nahaja v dveh etažah, v kleti pa lahko tudi 
poleti tečeš na smučeh, saj imajo postavljen zasnežen 
tekaški poligon. Najbolj zanimivo se je bilo preizkusiti 
na simulatorju skokov, ogledali smo si tudi nekaj 
spustov po jeklenici, sami pa žal nismo mogli tega 
poizkusiti zaradi dolge čakalne vrste.  

Krasen izlet in dan smo imeli. Lepo je spoznavati našo 
lepo Slovenijo. Čeprav mislimo, da jo dobro poznamo, 
vedno slišimo in vidimo nekaj novega, nekaj zanimivega. 

Lepo je. V našo deželo prihaja jesen. Imamo krasno in barvito jesen in kot pravijo – imamo indijansko poletje. Je-
seni se naše aktivnosti v društvu potrojijo in zopet delamo, ustvarjamo in načrtujemo. Naše najbolj aktivne članice 
imajo polne roke dela. Ampak tudi poleti nismo mirovali in zato gremo kar lepo od začetka. Torej, v juniju smo 
imeli …
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Več fotografij z izleta si lahko ogledate na našem Face-
book profilu – Društvo upokojencev Loški Potok. 

OB KOŠNJI
10. 7. 2016 je v Nadlesku – deželi ostrnic potekala 
prireditev Ob košnji. Organizatorji iger so priredili 
kmečke igre, ki so tematsko obarvane. Skozi igro 
priredijo različna zabavna tekmovanja, predvsem pa 
želijo obiskovalcem približati stare običaje ob spravilu 
sena. Na tekmovanju v zdevanju ostrnic je nastopala 
tudi naša ekipa: Marica, Albina in Micka. Naša dekleta 
so zasedla odlično 5. mesto. Iskrene čestitke in BRAVO.

Foto: Marija T.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

SREČANJE UPOKOJENCEV DOLENJSKE IN 
BELE KRAJINE
V društvu že nekaj let zapored organiziramo brezplač-
ni prevoz na srečanje in tudi letos je bilo tako. Pridru-
žili so se nam tudi člani DU Draga in DU Sodražica. 

Srečanje vseh društev upokojencev, ki smo združeni v 
Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in 
Bele krajine, je potekalo v soboto, 6. avgusta 2016, že 
tradicionalno na Jasi v Dolenjskih Toplicah.

V pozdravnem nagovoru 
je udeležence pozdravil 
Jože Jazbec, predsednik 
PZDU Dolenjske in Bele 
krajine, slavnostni govor-
nik je bil mag. Janko Gla-
dek, predsednik DU Čr-
nomelj, pozdravil pa nas je 
tudi predsedujoči ZDUS-a 
gospod Janez Sušnik. Be-
seda vseh je tekla predvsem 
o položaju upokojencev v 
družbi, o finančnem polo-
žaju, o pokojninah. Letošnje 
srečanje je bilo tudi jubilejno, 
saj naša Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Dolenj-
ske in Bele krajine praznuje 
okrogli jubilej – 70 let.  

V kulturnem programu so 
nastopili »Preloški muzikan-

ti« s pevkami, folklorna skupina »Društvo kmečkih 
žena« Dolenjske Toplice in MePZ DU Novo mesto. Za 
ples je igral ansambel »Mavrica«, za pijačo in jedačo so 
poskrbeli delavci podjetja »Terme Krka«.

Bilo je pestro in zanimivo. To je čas, da spoznamo nove 
ljudi, čas za druženje, ples in dobro voljo. Upokojenci 
nismo ljudje, ki bi morali biti zaprti med štiri stene, 
današnji upokojenec je živahen, družaben, se ukvarja 
s športom ...  

In ne pozabimo, upokojenci imamo tudi 
svoj hotel – hotel Delfin v Izoli, zato si vsaj 
enkrat na leto privoščimo dopust. Cenov-
no je najugodnejši in kot članom društva 
nam nudijo še 10-% popust. 

GOBARSKI DAN
V sredo, 15. 9., smo v društvu organizirali gobarski 
dan. Cel dan je bil namenjen gobam. Predsednica je 
prosila verjetno najbolj znanega potoškega gobarja, 
Toneta Potiska, da našim članom in vsem, ki jih na-
biranje in pripravljanje gob zanima, pokaže in pove 
nekaj o gobah. 

Zbrali so se pod lipo na Hribu in Tone jih je vodil na 
več lokacij, tako da so nabrali več kot 50 vrst gob, užit-
nih in neužitnih oziroma strupenih. 
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drddrPredsednik PZDU g. Jože Jazbec in naša predsednica

Gobja bera je bila ve-
lika in toliko lepih, 
velikih dežnikaric 
na enem mestu, no, 
to se lahko dogodi le 
potoškim gobarjem 
in gobarkam.  

Vse gobe, ki so jih 
nabrali pridni go-
barji, smo zvečer 
pokazali oziroma 
smo pripravili malo 
razstavo. V goste 
smo povabili zeli-
ščarja fitoterapevta 

Milana Zemljiča iz Čabra, da nam je povedal nekaj o 
vsaki nabrani oziroma razstavljeni gobi. Predavanje je 
bilo zelo zanimivo in poučno. Gospod Milan nam je 
na koncu predavanja povedal tudi nekaj o zeliščih, ki 
rastejo na naših, potoških tleh. 

AJDOV ČAJ 
Anica Car, ki tudi sama goji ajdo, nam je pripravila ne-
kaj o pripravi čaja in sušenju ajde: 

Odrežemo zgornjo tretji-
no cvetoče rastline. Za čaj 
uporabimo liste in cveto-
ve. Ajda, ki raste na soncu, 
vsebuje več zdravilne snovi, 
pomemben pa je tudi čas 
nabiranja, saj vsebnost zdra-
vilne učinkovine narašča 
do časa cvetenja. Tudi su-
šenje je pomembno – ajdo 
na hitro posušimo, takoj po 
nabiranju. Z dodatkom šip-
ka v razmerju 70 % ajde in 

30 % šipka povečamo zdravilnost čaja in izboljšamo 
okus.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Priprava čaja:
1–2 čajni žlički ajde prelijemo s skodelico vre-
le vode in pustimo stati 10 minut. Precedi-
mo, pijemo 3-krat na dan sveže pripravljen čaj 
daljše časovno obdobje – od 6 do 12 tednov.
Ajda ugodno učinkuje na ožilje, ne vsebuje glutena.  

FOTO UTRINKI
Fotoaparat je vedno z menoj in priložnost za zanimivo 
fotografijo imam res velikokrat. Zato sem se odločila, 
da vam nekaj takšnih fotografij pokažem tudi v naši 
novi rubriki – Foto utrinki. Téma bodo naši člani, člani 
Društva upokojencev Loški Potok. S fotografijami lah-
ko sodelujete vsi, pogoj pa je, da so na njih naši člani 
oziroma tudi naši člani.

Za tokratno številko Od-
mevov sta nastali ti dve 
fotografiji: 

Prav vesela sem bila, ko 
sem videla naša člana, 
zakonca Lavrič iz Šegove 
vasi, da gresta – po več 
kot 50 letih skupnega živ-
ljenja – skupaj »na pijač-

ko«. Na zdravje! In še na 
mnoga, mnoga leta.

Meta je prišla k meni, da se 
včlani v naše društvo, s prav 
posebno majico: SEM SVE-
ŽA UPOKOJENKA. Dobro-
došla v našem društvu!

ODZIV 
V društvo smo prejeli res izvirno, prijetno in prisrčno 
zahvalo: »ALJA, mami in ati se lepo zahvaljujemo vsem 
članom Društva upokojencev Loški Potok za čudovite 
copatke. Hvala«.  Zraven pa je bila priložena ta posre-
čena fotografija: 

Mamici hvala za tole 
in še enkrat iskrene 
čestitke. Veseli smo 
takšnih odzivov na 
naše delo, pa naj 
bodo pozitivni, kot 
je ta, ali negativni. 
Tudi negativni pa-
dejo na plodna tla 
in tako bomo in smo 
še boljši oziroma se trudimo, da korektno in pošte-
no zastopamo vse člane društva, društvo kot tudi sam 
kraj.  

PLAN DELA DRUŠTVA IN VABILO ZA 
UDELEŽBO V NASLEDNJIH TREH MESECIH:
 ■ po poletnih počitnicah v oktobru zopet pričnemo 

z delavnicami ročnih del, delavnice bodo, kot je že 
utečeno, potekale ob torkih v DSO 

 ■ v nedeljo, 16. 10. 2016, romamo na Brezje 
 ■ v nedeljo, 23. 10. 2016, bo v KTC-ju potekalo sreča-

nje naših članov nad 80 let 
 ■ v oktobru ali v novembru bo otvoritev razstave »Iz-

delki, narejeni s servietno tehniko«
In za konec se posvetimo še malo kulturi, zato pesmica 
Fani Debeljak:

ŽITNO POLJE
Misli v čase nekdanje pohitijo,

ko na polju žito je valovilo.
Nad njim so sklanjale se žanjice,
vesele ob polnih klasih pšenice. 

V vetru kimal je rdeči mak,
po žitnih steblih vzpenjal se je slak.

Med žitom rasla je plavica,
preplašeno zletela prepelica. 

Ne seje več kmet pšenice
in z njo odšle

za vedno so žanjice. 

SMEH  NE ŠKODI: 
Kaj je to: ima sto zob in ena usta?
Krokodil.
Kaj je to: ima sto ust in en zob?
Društvo upokojencev.

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

ZZ

Ž
dd

OBISK IZ RAKEKA
Člani Društva upokojencev Rakek so se obrnili na naše 
društvo s prošnjo, da jim predstavimo Loški Potok in 
jim organiziramo do dveurni lažji pohod. Predsedni-
ca in še nekaj članic so jih popeljale do Matevljeka, 
na ranč Kapuna in nato proti Hribu na hribovski vrt 
Knavsovih. 

Zadovoljni so bili z videnim, predvsem tisti, ki še niko-
li niso bili v naših krajih, si niso predstavljali vseh teh 
lepot. Odločeni so, da bodo še prišli. 
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Foto: Maruša Anzeljc
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POTEPALI SMO SE PO PIVŠKEM
Po bolj ali manj dopustniških mesecih smo zadnjo sep-
tembrsko soboto v našem muzejskem društvu pripra-
vili sedaj že tradicionalni izlet, sedmi po vrsti. Tokrat 
smo se odpravili na Pivško. Gre za kraje, ki so nam so-
razmerno blizu, pa vendar odmaknjeni od vsakdanjih 
življenjskih tokov. Pravzaprav jih večina nas, ki tam 
nimamo sorodnikov ali poslovnih partnerjev, pozna 
samo toliko, kolikor jih uspemo spoznati ob potovanju 
na dopust. Pa imajo kaj pokazati. 

li drugi mladeniči v podobnih »pošastih«, da uničijo 
čim več sovražnikov … Ali ko poslušaš zgodbo tan-
kista, ki je preživel boje v različnih državah, na koncu 
pa umrl dan ali dva pred zaključkom vojne samo nekaj 
deset kilometrov oddaljen od domače hiše. S seboj pa 
je nosil darila za domače … Nekaj posebnega je tudi 
stati ob tanku, ki je leta 1945 prvi prispel v Trst. Ali ko 
ob razstavljenih predmetih, fotografijah in ob prikazih 
filmov podoživljaš dogodke ob naši osamosvojitvi …

Nam, ki smo izkusili delček (na srečo sicer 
mirnodobnega) vojaškega življenja, sta prvi asociaciji 
na dni v vojaški uniformi kantina in pasulj. In tudi tega 
smo si privoščili. Poskrbljeno pa je bilo tudi za tiste, ki 
jim ta vojaška specialiteta ne tekne najbolj.

Naslednja postaja našega potepanja je bil le streljaj od-
daljeni Prem, rojstni kraj pesnika Dragotina Ketteja. 
Tu smo se najprej povzpeli na najvišjo točko, kjer kra-
ljuje cerkev sv. Helene s poslikavami slikarja Toneta 
Kralja. Poleg omenjenih poslikav nam je tamkajšnji 
župnik predstavil tudi zgodovino cerkve in dodobra 
še kraje širšega pivškega in ilirskobistriškega področja, 
na katero je iz okolice cerkve veličasten razgled. Od tu 
smo se po kratkem klancu spustili do stare šole, v kate-
ri je v okviru nekdanjega stanovanja Kettejevih ureje-
na spominska soba sina Dragotina, prezgodaj umrlega 
pesnika moderne. Nazadnje pa smo si ogledali še grad 
in slišali marsikaj o njegovi zgodovini. 

Zadnja točka našega potepanja pa je bil Eko muzej 
presihajočih pivških jezer. V tem komaj tri leta starem 
muzeju nas je v slabi uri dobro izurjena vodička pope-
ljala v skrivnosti nastajanja krasa, presihajočih jezer in 
v svet rastlin in živali, prilagojenih takim razmeram.

Tako smo se pozno popoldne polni novih védenj in do-
živetij odpravili proti domu. No ja, kako bi pa izgleda-
lo, da pridemo lačni domov. In smo zavili še h Kapcu v 
Travnik, kjer so nas že čakala lepo pripravljena omizja. 
Ko smo ob klepetu pospravili tudi obilno večerjo, so se 
nam s programom, ki ga je s skeči in šalami obogatila 
Fani Debeljak, pridružile tudi naše potoške »Povasjen-
ke«, ki so s svojim nastopom naredile že sicer lep in 
zanimiv dan še bogatejši. Za slovo pa smo ob našem 
bližajočem se občinskem prazniku vsem udeležencem 
izleta z manjšim srečelovom razdelili drobna darila.

Upam, da se nam bo na naših prihodnjih izletih 
pridružil še kdo od vas, spoštovani bralci. Prepričan 
sem, da vam ne bo žal, saj boste iz predstavitev, ki jih 
pripravljajo naši člani že med vožnjo na avtobusu, 
izvedeli marsikaj zanimivega o krajih, kamor se 
odpravljamo.

Vlado Mohar

Muzejsko društvo Ribnica

Avtobus je speljal ob pol osmih zjutraj izpred 
Rokodelskega centra v Ribnici. Obetal se je prelep 
sončen dan, čeprav se je sonce še sramežljivo skrivalo 
za jutranjimi meglicami. Preko Sodražice, kjer je 
vstopilo še nekaj »izletnikov«, so vsi skupaj nadaljevali 
pot do prvega postanka na Hribu v Loškem Potoku, 
kjer smo se pridružili tudi potoški udeleženci in si 
v okolju lepo urejenega vrta Lidije in Petra Knavsa 
privoščili jutranjo kavico in nekaj drobnih prigrizkov, 
da nam na poti ne bi prehitro pošle moči. Kar težko 
se je bilo ločiti od cvetoče narave, ki jo z veliko mero 
zagnanosti in znanja oblikujeta Lidija in Peter. 

Nekako smo se vsi skupaj le spravili na avtobus in se 
odpeljali proti naslednji postaji našega sobotnega po-
tepanja, Parku vojaške zgodovine v Pivki, kjer nas je 
zgovoren vodič najprej popeljal do skrivnostne kaver-
ne iz prve svetovne vojne, nato pa še po bogati zbirki 
tankov, topov, letal in ostale vojaške opreme iz različnih 
obdobij. In tudi čisto »ta pravo« podmornico smo vi-
deli. Ja, kup železja, porečejo nekateri, vendar ima vsak 
kos svojo zgodbo. Na vsak eksponat, ki je svojevrstna 
tehnična dediščina, se vežejo zgodbe in usode ljudi. 
Nekako ne moreš ostati ravnodušen, ko si predstavljaš 
mlade fante, ki so bili pahnjeni v tankovske »zverine«, 
pogosto na hitro seznanjeni z osnovami delovanja in 
poslani v kaos vojn na razne strani, kjer so jih čaka-

IZ NAŠIH DRUŠTEV
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SPOMINSKA SLOVESNOST V DRAGI

OGENJCA

Sredi julija je KO ZZB za 
vrednote NOB Draga pripravila 
spominsko slovesnost. 
Prireditev je dala  poudarek 
75-letnici ustanovitve OF, 
25-letnici samostojne Slovenije 
in pa seveda obnovi spominskih 
obeležij žrtvam fašizma v 
DRAGI. Obnova velikega 
obeliska, okoli katerega se ovija 
bakrena spirala z različnimi 
simboli, ki ponazarjajo grozote 
okupatorja nad prebivalci 
Dragarske doline, in pa 
mogočna plošča, ki nosi imena 
in priimke vseh žrtev – to je 
bila letos prioriteta v programu 

KO ZZB Draga. Finančno je Občina Loški Potok 
našemu programu prisluhnila in ga podprla. Poleg tega 
spomenika pa nam je uspela tudi obnova dveh manjših 
obeležij v neposredni bližini vasi DRAGA. 
Na slovesnosti je bil slavnostni govornik tovariš Miha 
Butara – častni predsednik Zveze slovenskih častnikov. 
V govoru je govornik poudaril, da se ob spomeniku 
padlih spoštljivo poklanjamo spominu hrabrih, velikih 
junakov, ki so prav tu na tem prelepem območju Loškega 
Potoka in Drage dali svoja življenja v boju za svobodo.
Čeprav je bil turoben, deževen dan, je bilo prisotnih lepo 
število ljudi: veterani, praporščaki, predstavniki občine 

31. julij 1942 – roška ofenziva. Velike količine Italijanov 
se zbirajo na področju okrog Roga in Gorskega kotarja, 
da bi uničile partizansko vojsko in izničile odpor proti 
okupatorju. Ta ofenziva je zajela tudi kraje okrog Loškega 
Potoka in gozdove Velike gore. V tem delu je imela svo-
je skrivališče partizanska bolnica pod vodstvom dr. Ale-
ksandra Gale - Petra. Težki ranjenci so bili dobro skriti v 
kraški jami, imenovani Ogenjca. Žal je prišlo do izdajstva 
in ranjenci so bili odkriti. Sledil je oster italijanski napad, 
vendar zaman, saj je bila večina ranjencev že mrtvih. Pre-
živeli so trije, ki so jih odpeljali v bolnišnico.
To je bil kratek povzetek dogodkov izpred 74 let, ki smo 
se jih tudi letos spominjali prav na 31. julij. Uvodni na-
govor je imel župan občine Loški Potok Ivan Benčina. 
Svoj nagovor pa je imel letos prav poseben gost, ki ima 
svoje korenine v Loškem Potoku, pater Bogdan Knavs, ki 
je povzdignil  ranjence v junake, ki se niso hoteli odreči 
svobodi, niso hoteli oditi v ujetništvo, pač pa so raje izbra-
li smrt. Na koncu je zmolil še kratko molitev v spomin 
mrtvim in v tolažbo živim.
Osrednji govorec je bil tudi skoraj domačin, saj tudi nje-
gove korenine segajo v Loški Potok – Tomaž Vesel, pred-
sednik Računskega sodišča RS. V svojem govoru je po-
udaril humanost partizanskih zdravnikov, predvsem pa 
je poudaril vlogo dr. Petra, junaštvo ranjencev, ki so se 
odločili iti v smrt, veličastje poguma in požrtvovalnosti, 

Loški Potok, domačini in med drugimi celo borca 
Šercerjeve brigade – tov. Sine in partizanski komandant 
tov. Franta. 
Slovesnost je spremljal tudi kulturni program, doneli so 
zvoki godbe Kovinoplastike Lož, slišal se je odmev lepih 
zapetih partizanskih pesmi, bilo je nekaj recitalov pesmi 
in literarnih odlomkov.
Predsednik KO ZZB za vrednote NOB Draga tov. Anton 
Cimprič je ob tej priložnosti prejel posebno priznanje. 
Podeljena mu je bila SREBRNA PLAKETA. Priznanje 
mu je podelil tov. Jože Oberstar, član predsedstva ZZB 
Slovenije in obenem predsednik odbora za priznanja pri 
ZZB Slovenije. 
Tov. Jože Oberstar je zbranim tudi strnil nekaj 
pomembnih misli o preteklosti te doline. 
Povsod pri nas je harmonija ljudi in naravnih danosti. 
Po končani prireditvi nas je obdajal prijeten občutek po-
nosa in samozavesti, da ohranjamo spoštljiv odnos do 
ljudi, ki so nam pred tolikimi leti s svojimi življenji dali 
neizbrisano zgodovinsko sled. 
Obnovljen spomenik in lično urejena okolica dajeta 
Dragi pravi spominski park. Zahvaljujem se vsem, 
predvsem pa članom DU Draga in članom PGD 
Podpreska, za vse opravljeno delo pri urejanju 
omenjenih spominskih obeležij. Lepo bi bilo, če bi se 
podvizala vaška skupnost Draga in v bodoče skrbela za 
obstoječo ureditev tega spomina. 

Predsednik KO ZZB Draga
Anton Cimprič

ki je v današnjem 
svetu nepoštenja 
in korupcije pre-
cej primanjkuje.
V bogatem kul-
turnem progra-
mu so sodelova-
li: Tone Šepec iz 
Loške doline, ki 
je recitiral lastne 
pesmi, Igor Rojc, 
pripadnik TIGR-
-a, recitatorke ZB 
Ribnica z avtorsko pripravljenim miksom partizanskih 
pesmi in zgodbe, Jelka Domevšček, Jana Šega in Majda 
Rački, na harmoniko nam je zaigral Jože Žagar, zapela 
pa nam je pevska skupina Binklarji. Na koncu se je vsem 
prav lepo zahvalil predsednik Društva za ohranjanje vre-
dnot partizanske bolnišnice Ogenjca Jakob Bartol. Prire-
ditev je potekala v lepem vremenu in v prisrčnem in to-
variškem vzdušju, ki mu je sledilo še tovariško druženje. 
Naj zaključim z odlomkom pesmi Partizanski zdravniki:
»Ogenjca – tu je četa ranjenih partizanov bolničarko Mi-
mico prosila, naj življenje jim vzame, da jih sovražnikov 
roka ne bo zasledila, in Mimica se skupaj z ranjenci za 
častno smrt je odločila.«

Irma Grbec
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12. SREČANJE MOTORISTOV MK HOLCARJI V LOŠKEM POTOKU
September za člane moto kluba MK Holcarji predsta-
vlja obdobje priprav in organiziranje srečanja moto-
ristov. Za naše otroke pa predstavlja začetek novega 
šolskega leta, pot do novih odkritij in zmag. Tako kot 
vsako leto, smo tudi letos MK Holcarji mesec sep-
tember začeli z varovanjem naših otrok na poti v šolo 
in domov. Za varovanje je posebej zaslužen naš član, 
Stane Modic, ki budno spremlja otroke pri prečkanju 
ceste. Motoristi se še posebej zavedamo, kako smo 
ranljivi na cesti in kako hitro nas vozniki spregledajo. 
Zavedamo se, da povečana previdnost ali kakršnokoli 
osveščanje voznikov o otrocih, motoristih ali kolesar-
jih na cesti vsekakor pripomore k povečanju varnosti v 
prometu. Zatorej bodite vedno pozorni na cesto, nikoli 
ne vemo, kdaj lahko nanjo skoči otrok, pripelje moto-
rist ali kolesar.

Ko smo zaključili z obveščanjem voznikov o novem 
začetku šolskega leta, smo se začeli pripravljati na tra-
dicionalno srečanje motoristov z blagoslovom, ki je 
potekalo 17. septembra na Hribu. Holcarji smo zgodaj 
zjutraj pripravili prostor za obiskovalce, saj je bilo na 
vidiku sonce in lepo vreme. Motoristi so se začeli zbi-
rati po 9. uri. Vendar vemo, da zna biti vreme muhasto, 
in res nam jo je malo zagodlo. Dopoldne smo imeli v 
Loškem Potoku lepo vreme, okolica pa žal ne. Zahvale 
za uspešno sezono se je udeležilo približno 40 moto-
ristov, daroval pa jo je domači župnik Bojan Traven. 
Klub temu da smo se člani kluba lepo in vestno udele-
ževali drugih motorističnih prireditev, zastopali naše 
barve in občino Loški Potok, je vreme prineslo svoje in 
obisk je bil zadovoljiv. Blagoslovljeni smo bili tudi od 
zgoraj, dež nas je malo poškropil, a nas ni ustavil. Kdor 
je že bil na našem blagoslovu, že ve, da je tudi dež – par 
kapljic – že skorajda tradicionalen.

Prireditev je trajala do večernih ur, ko smo holcarji ve-
čino pospravili, odpeljali konjičke v garaže in odšli v 
toplo posteljo. Klub vsemu pa so bili nekateri motorni 
konjički preveč utrujeni, da bi ta dan nadaljevali pot 
domov, in so varno prenočili na prireditvi.

Na koncu se zahvaljujem vsem obiskovalcem, moto-
ristom, članom MK Holcarji, moto klubom, župniku 
Bojanu Travnu za čas in blagoslov, sponzorjem, dona-
torjem, Občini Loški Potok, Turističnemu rekreativne-
mu klubu in gasilcem PGD Hrib za vsakoletno rento 
prostorov, Žigu Ribiču, ki skrbi za foto utrinke, Radiu 
Univox za medijsko podporo, bližnjim stanovalcem za 
potrpljenje (upam, da nismo bili preglasni) in vsem 
ostalim, ki so pripomogli k organizaciji srečanja, pa 
morda zgoraj niso navedeni.

Srečno in varno na poti ter obilo uspešno prevoženih 
kilometrov.

Mojca Bojc, predsednica kluba MK Holcarji

Foto: Žiga Ribič

Po obredu je vsak motorist stopil do svojega motor-
ja ter se mu zahvalil za uspešno sezono. Sledila je po-
gostitev obiskovalcev in tudi zabava. Kljub dežju smo 
spravili pod streho tudi predstavitev defibrilatorja. 
Lepo nam ga je predstavil motorist in reševalec Pri-
mož Velikonja, ki nam je povedal veliko zanimivega in 
nas podučil o njegovi uporabi. Zavedati se moramo, da 
nikoli ne vemo, kdaj bomo rabili pomoč ali nekomu 
rešili življenje. Najverjetneje bomo ohranili to tradici-
jo in za drugo leto ponovno pripravljamo obnovitveno 
predstavitev, ki se je lahko udeležijo vsi, ki jih to zani-
ma. Vstop je kot vedno prost. 
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SREČANJE S PAPEŽEM FRANČIŠKOM 
DRUŠTVO MOTORISTI ZA MOTORISTE (MZM) JE IZPELJALO IZREDEN PODVIG, SAJ JE PO-
PELJALO 300 LJUDI V VATIKAN, KJER JIH JE 18. JUNIJA NA TRGU SVETEGA PETRA SPREJEL 
PAPEŽ FRANČIŠEK.

»SLOVENIJA VAS 
PRIČAKUJE«. Ob 
prihodu papeža smo 
bili vsi navdušeni, 
želeli smo biti čim 
bližje, ko se je vozil 
s papamobilom med 
množico. Potem pa 
je sledil poseben 
sprejem 6-članske 
skupine MzM s 
patrom Nikom na 
čelu pri papežu. Iz 
razdalje smo videli, da je šlo za posebne trenutke, kar 
so nam kasneje potrdili tudi sami, saj se jim je zgodilo 
nekaj »za vse življenje«. Po avdienci smo imeli prosto 
za ogled Vatikana in Rima.

Naslednji dan smo se vsi 
udeleženci zbrali pri maši 
v Rocco di Papa. Pater 
Niko je daroval mašo za 
domovino Slovenijo in 
navdahnjen od srečanja s 
papežem poudaril pravo 
ljubezen do domovine, 
za katero je rekel, da je 
Bog ob stvarjenju na naš 
košček planeta posul dra-
gocene bisere. Navzoči 
smo bili vidno ganjeni ob 
spoznanju, da je domo-
vina vse kaj drugega kot 
pritlehno politikantstvo. 
Na poti do Assisija, kjer smo še dvakrat prenočili, smo 
obiskali Fonte Colombo in Greccio, kraje, kjer je delo-
val sv. Frančišek. V Assisiju smo dolgo v noč podoživ-
ljali dogodke zadnjih dni.

Dan pred iztekom potovanja smo si podrobneje ogle-
dali še Assisi, ki slovi kot najbolj ohranjeno srednjeve-
ško mesto v Evropi.

Za slovo pred odhodom domov smo si vzeli veliko 
časa, čutili smo, da so nas skupaj preživeti dnevi moč-
no povezali, in sklenili smo, da bo to slovo le začetek 
novih potovanj z MzM. 

Za uspešno izveden projekt se zahvaljujemo sloven-
skemu veleposlaniku v Vatikanu Tomažu Kunstlju in 
mnogim donatorjem iz Ribnice, ki so omogočili, da 
smo papežu darovali sredstva za nakup dveh motorjev 
za slovenske misijonarje po svetu. 

Tekst: Pavel Hočevar, tajnik MzM
Foto: MzM

255 ljudi na 182 motorjih, od tega 45 iz Ribnice, se je 
na pot odpravilo v četrtek, 16. junija. Zborno mesto je 
bilo v Gonarsu, kjer so se motoristi razdelili v 10 sku-
pin. Od vodij skupin so dobili natančna navodila in 
potovanje do Assisija se je začelo. 

Dan kasneje je na pot krenil avtobus s 45 potniki, med 
njimi je bilo 20 tistih, ki jim je MzM v zadnjih desetih 
letih pomagal ob motorističnih nesrečah, ostali potni-
ki so bili člani MzM, ki niso sposobni daljših voženj z 
motorji, in pristaši društva.

Vsi udeleženci smo se srečali v Rocco di Papa, kjer 
smo dan pred srečanjem prespali. Ob petih zjutraj so 
nas na Trg svetega Petra pospremili motoristi društva 
Forze del Ordine ter pripadniki vatikanske in rimske 
policije. Doživeli smo izredno čast, saj je 2,5 km dolga 
kolona motoristov nemoteno potovala skozi Rim do 
posebnega parkirišča, kjer so nato spremljevalci pazili 
na motorje in kolono ob petih popoldne spremljali na-
zaj do hotelov. Bilo je kot v filmu, so komentirali moto-
risti, porajalo pa se je mnenje, da v naši ljubi Sloveniji 
kaj takega ni mogoče izpeljati!

Zbrali smo se pred baziliko sv. Petra, varnostniki so 
opravili obvezen pregled udeležencev, ob pol osmih se 
je začela maša, še prej pa smo doživeli izredno čast! 
Nagovoril nas je kardinal Franc Rode, ki je z veliko 
hvale govoril o MzM in zaželel društvu še naprej tako 
uspešno pot solidarnosti, pomoči in druženja. Po 
maši, ki jo je vodil pater Niko ob pomoči župnikov 
iz Velenja in Radencev, smo se odpravili na Trg sv. 
Petra, kjer nas je 300 udeležencev v enotnih majicah 
čakalo na papeža. Pogled na množico Slovencev in 
osem avstrijskih Korošcev je bil veličasten, bili smo 
najbolj opazni v več desettisočglavi množici. Ponosno 
smo mahali s slovenskimi in ribniškimi zastavami 
in držali štirimetrski transparent z napisom papežu 

MzM-jevci pri maši v baziliki sv. Petra

Neposreden sprejem pri papežu

Pater Niko med intervjujem za 
avstrijsko nacionalno televizijo
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Letošnji Oratorij z naslovom „Zdaj gre zares“ je v 
Loškem Potoku potekal od 3. pa vse do 10. julija. 
Otroci so ob glavnem junaku Ostržku spoznavali, kaj 
je tisto, kar največ šteje v življenju, in ugotovili, da se 
morajo vedno držati resnice in pravice, saj na koncu 
tako vedno izpadeš človek z velikim srcem.

Vsak dan smo ob začetku dneva zapeli letošnjo ora-
torijsko himno, prisluhnili zgodbi, skozi katero smo 
spoznavali Ostržka, in pri katehezah izpopolnjevali 
našo krščansko vero. Otroci so bili vsak dan aktivni 
tudi pri različnih delavnicah. Izbirali so lahko med 
cvetličnimi kroglami, reliefom, družabno igro „človek 
ne jezi se“, akvarijem, barvanjem kamnov, posodicami 
za pisala in 3D-okvirji. Izdelki so bili čudoviti. Po de-
lavnicah pa je sledila še velika igra.

ORATORIJ 2016
V četrtek, ki je vsako leto rezerviran za izlet, smo se 
odpravili v Podčetrtek, kjer smo si ogledali Pravljično 
deželo z risanimi junaki. Kasneje smo imeli sveto mašo 
v samostanu v Olimijah in si tam tudi ogledali staro 
lekarno, ki je tretja najstarejša v Evropi. Za konec pa 
smo se odpravili posladkat v tamkajšnjo čokoladnico.

Nepozaben teden, ki ga je letos skupaj pisalo 62 otrok 
in 15 animatorjev, je (pre)hitro minil. Zaključili smo 
ga s posebno nedeljsko oratorijsko sveto mašo, kjer 
smo pokazali vse, kar smo se v sedmih dneh naučili.

Hvala vsem, ki ste pomagali pri uresničitvi še enega 
nepozabnega druženja in s tem otrokom narisali na-
smeh na obraz! 

Animatorji in župnik Bojan Traven
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Že nekaj let se pevci slovenskih šolskih mladinskih 
pevskih zborov, stari od 10 do 15 let, ki se želijo v tednu 
intenzivnih pevskih vaj družiti s pevci iz cele Slovenije 
in dopolniti svoje pevsko znanje, zberejo v Slovenskem 
otroškem zboru v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri 
Ljubljani. Tudi letos, v času od 26. junija do 2. julija, so 
pevci iz vseh koncev Slovenije pod vodstvom sklada-
telja in dirigenta Damjana Močnika tako pridno pre-
pevali, da so po tednu dni pripravili dva samostojna 
koncerta, in sicer v izbranem slovenskem kraju (letos 
je bilo to Velesovo) in ob zaključku projekta v dvorani 
Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani, 
kjer so se predstavili z zelo zahtevnim koncertnim pro-
gramom – od klasičnih skladb v latinščini do moderne 
zabavne glasbe.

Letos je v zboru sodelovalo sto pevcev in med njimi 
tudi predstavnica našega šolskega mladinskega pev-
skega zbora, tedaj še sedmošolka SARA ŠEGA, ki ji je 
sodelovanje v tako odličnem zboru finančno omogo-
čila Občina Loški Potok.

Sara je vzorna pevka mladinskega pevskega zbora naše 
šole. Vem, da ji dolge ure pevskih vaj niso bile v breme 
in da ji bo pevski teden ostal v nepozabnem spominu. 

Klub harmonikarjev Urška vsako leto poskrbi za naro-
dno-zabavno popestritev vsakdana v Ribniški dolini. 
Letos so pri Urški v Zamostcu uspešno organizirali že 
24. tekmovanje harmonikarjev, ki je bilo v soboto, 6. av-
gusta.

Tokrat je bilo tekmovanje nekaj posebnega, saj se je 
predsednik kluba Franc Lesar odločil premakniti osre-
dnje dogajanje pod kozolec, kjer je ambient še toliko 
bolj prijeten in dodatno obogati doživetje tekmovanja. 
Prireditev sta povezovala Manca Oblak in Peter Arko, 
otvoril pa jo je župan občine Sodražica g. Blaž Milavec, 
ki je tekmovalcem in tekmovalkam zaželel veliko sre-
če pri nastopih, publiki pa obilo užitka ob poslušanju. 
Nastopalo je 30 harmonikarjev in harmonikark vseh 
starosti z različnih koncev Slovenije, prišli so celo iz Do-
line pri Trstu. Najmlajši harmonikar je bil 7-letni Aleks 
Zgonc iz Sodražice, najstarejši pa France Mohorčič iz 
Ljubljane, ki jih je imel kar 83. Strokovno komisijo so 
sestavljali Neja Debeljak, Jože Kordiš in Alain Vidmar, 
ki so tekmujoče razvrstili v 4 starostne kategorije ter po-
delili nagrade za prva tri mesta v vsaki kategoriji. Tako je 
bil v kategoriji do 12 let najboljši Matic Jeraj iz Vodic pri 
Ljubljani, v kategoriji 13–18 let Grega Skubic iz Grosu-
plja, v kategoriji 19–50 Sandi Lobe iz Čušperka, kot naj-
boljši veteran v kategoriji nad 50 let pa se je izkazal Luka 
Keser iz Podpreske. Absolutni zmagovalec z nazivom 

SARA ŠEGA V SLOVENSKEM OTROŠKEM ZBORU

PESTRO POLETJE KLUBA HARMONIKARJEV URŠKA

Prijetne trenutke smo doživljali tudi mi, ki smo pris-
luhnili  zaključnemu koncertu v Slovenski filharmoniji 
– na trenutke ne moreš dojeti, da melodije, ki jih slišiš, 
prihajajo iz otroških grl. Posebno doživetje je že sam 
prihod pevcev na oder in ko med stotimi pevci iz vse 
Slovenije nestrpno pričakuješ svojo učenko iz šolskega 
zbora.

»naj harmonikar« je postal 
Grega Skubic iz Grosuplja. 
Komisija že nekaj let pode-
ljuje tudi nagrado »suhoro-
barski prvak«, ki si jo zasluži 
najboljši iz bližnjih občin. 
Letos si jo je priboril Miha 
Car iz Loškega Potoka. Pre-
stižni nagradi je lastnoroč-
no izdelal kipar in rezbar iz 
Zamostca g. Drago Košir. 
Po končanem tekmovanju 
je s svojim harmonikarskim 
nastopom publiko navdušil 
še gost iz Belgije Laurent 
Africano. Za dobro vzdušje 
v nadaljevanju večera pa je 
poskrbel nov domači ansambel z imenom Zapeljivci.

Klub harmonikarjev Urška je bil z obiskom in celotnim 
potekom tekmovanja zelo zadovoljen in se vsem priso-
tnim zahvaljuje za obisk. Vendar veselega še ni konec, 
saj se že bliža 14. revija domačih ansamblov in še kaj. Ni 
bilo samo poletje pestro, tudi jesen bo!

Zapisala: Manca Oblak
Foto: Vid Oblak

Posebnost letošnjega druženja je, da so se pevci 
ponovno zbrali 15. in 16. oktobra 2016 in zadnji 
dan ponovili letošnji koncertni program v okviru 
Vokalnega abonmaja Slovenske filharmonije, kar si 
štejejo v posebno čast.

Marija Montanič
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OKTOBER – MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL 
- International Association of School Librarianship 
http://www.iasl-online.org/) tudi letos vabi k prazno-
vanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem 
prostoru – Sloveniji in zamejstvu – bo projekt izpelja-
la Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije. Središče letošnjega gesla »Naučite se 
razvozlati svoj svet« opozarja na pomen šolskih knji-
žnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju 
učnih spretnosti in kritičnega mišljenja. Šolski knji-
žničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih 
strategij, različnih vrst pismenosti, kritičnega mišlje-
nja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje 
v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca 
šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavno-
sti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za 
življenje. Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati 
svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, 
v Sloveniji smo ga prvič praznovali 22. oktobra 2007. 
Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, 
se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilago-
di lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, 
je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je de-
jansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. 
To pomeni, da knjižničarji lahko sami izberejo  dan ali 
teden ali celo ves mesec in ga napolnijo z dejavnostmi, 
posvečenimi knjižnici, in s tem, kar šolska knjižnica 
pomeni šolski skupnosti.« 

Prve dni oktobra – ob letošnjem tednu otroka – so šol-
sko knjižnico obiskali tudi otroci iz vrtčevskih skupin 
metuljev, pikapolonic, zajčkov in medvedkov iz vrtca 
iz Podpreske. 

Marija Montanič

Vsako leto v mesecu oktobru tudi učenci naše šole obi-
skujejo šolsko knjižnico in v ta namen v njej potekajo 
razne dejavnosti.

Ob prvem obisku v šolski knjižnici je bil za prvošolce 
poseben dan. Spoznali so pravila šolske knjižnice in 
prejeli izkaznice za obisk in izposojo. Za darilo so pre-
jeli knjigo Leopolda Suhodolčana – Sedem nagajivih, 
ki jo vsem letošnjim prvošolcem v Sloveniji podarja 
Društvo Bralna značka Slovenije. 
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KATE EBERLEN
Pogrešam te
Včasih šele daleč od doma spoznaš, kaj ti 
je namenila usoda, in idilične Firence so 
odličen kraj za romantično srečanje.

Tess preprosto ne more odmisliti mota, 
ki je napisan na maminem krožniku v 
kuhinji: Danes je prvi dan preostanka 
tvojega življenja. Niti na idiličnih 
počitnicah v Firencah ji ne da miru. Pred 

njo je študij na univerzi in zaveda se, da se bo njeno življenje 
temeljito spremenilo – a ne tako, kot sama pričakuje.

Gus skupaj s starši prav tako preživlja počitnice v Firencah. 
Njihovo družinsko življenje se je nenadoma dramatično 
spremenilo in Gus se trudi biti zgleden sin, obenem pa je 
obremenjen z občutkom krivde. 

Zadnji dan počitnic pred vrnitvijo v Anglijo se poti teh dveh 
osemnajstletnikov večkrat naključno prekrižata. V naslednjih 
letih se soočata z ljubeznijo in s številnimi izzivi. A ni jima 
usojeno, da bi se končno spoznala – ali pač?

ELIZABETH LOWELL
Neukročena
Srednjeveško obdobje strasti in osvajanj, 
turbulentne čase bojevnikov in dam ter 
plemenitih src, ki jih vnemata poželenje 
in dolžnost, je Elizabeth Lowell prelila v 
mojstrsko dovršeno razkošje ljubezenske 
zgodbe.

Vojni heroj Dominic le Sabre se je 
zmagoslavno vrnil na Škotsko po 

nagrado: prelepo saksonsko nevesto, ki mu jo je poklonil sam 
kralj. Toda lady Margaret Blackthornska se ne more predati 
drznemu normanskemu osvojevalcu. Boji se starodavnega 
prekletstva, ki bi lahko prineslo nove nemire v njeno deželo in 
nesrečo v njeno zakonsko posteljo. 

Lady bi lahko svojo poroko z eno besedo sprevrgla v vojno. Pa 
vendar čaka na izpolnitev plemiške obljube neizmerne strasti 
– in ljubezni, ki je niti nasilje niti izdaja ne moreta razdvojiti, 
ljubezni, ki je tako nepremagljiva kot tudi neukročena.

K. A. TUCKER
Ena majhna laž
Livie Cleary je bila vedno popolno 
dekle. Toda kmalu ugotovi, da ni vse v 
popolnosti, in spoznanje, kdo v resnici 
je, bi lahko pomenilo, da bo na svoji poti 
naredila nekaj napak.

»Bodi mi v ponos.« To so bile zadnje 
besede, ki jih je oče namenil Livie. Vseh 
sedem let od tragične smrti staršev se 

je Livie trudila, da je z vsako odločitvijo, izbiro, besedo in 
dejanjem dosegala njuna pričakovanja, medtem pa z vso močjo 
in zrelostjo skrbela za svojo sestro. Zdaj pa je tik pred vpisom 
na univerzo in nepričakovani izzivi bodo preizkusili njeno 
trdoživost – in srce.

Livie vstopi na Princeton z izdelanimi načrti in trdno odločena, 
da jih uresniči: v letniku bo najboljša; vpisala se bo na študij 
medicine; spoznala bo prijetnega, spoštovanja vrednega fanta, s 
katerim se bo nekega dne poročila. Njeni načrti pa prav gotovo 
ne vključujejo alkoholnih sadnih želejev, žurerske sostanovalke, 
ki ji Livie ne more ničesar odreči, ali Ashtona, arogantnega – 
in izjemno privlačnega – kapetana moške veslaške ekipe, ob 
katerem po naravi sicer mirna Livie izgublja živce. Za nameček 
je tudi sostanovalec in najboljši prijatelj Connorja, ki povsem 
naključno popolnoma ustreza Liviejinim merilom. Zakaj torej 
kar naprej razmišlja o Ashtonu?

AMY GENTRY
Izginula hči
Trinajstletno Julie Whitaker sredi noči 
ugrabijo iz njene sobe in edina priča 
je njena mlajša sestra Jane. Grozljivi 
dogodek pusti posledice na vseh 
družinskih članih, kljub temu pa Juliejini 
družini vendarle uspe ostati skupaj in 
upati, da je Julie še živa. 

Nato nekega večera po dolgih osmih 
letih brezciljnega iskanja sledi za ugrabljeno hčerko pozvoni 
na vratih. Domov se kot po čudežu in povsem nenadejano 
vrne Julie. Družina je vzhičena, toda Anno, Juliejino mamo, 
obhajajo vse večji dvomi. Je dekle, ki se je znašlo pod njihovo 
streho, res dolgo pogrešana hči ali pa se je nekdo kruto poigral z 
usodo užaloščene družine in je vse skupaj le del prevarantskega 
načrta? Anno čaka mučna in dolga pot odkrivanja skrivnosti 
ženske, ki se predstavlja za njeno hčer.

SIMON SCARROW
Kamnita srca
V tridesetih letih prejšnjega stoletja se 
dijaka Peter Muller in Andreas Katarides 
spoprijateljita, medtem ko Petrov oče, 
arheolog, raziskuje grški otok Lefk as. 
Usojeno jima je, da se nekaj let pozneje, 
ko izbruhne vojna, ponovno srečata. 

Zdaj je Peter  nemški vojak, Andreas pa 
vodja odporniškega gibanja na otoku. 

Petrovo poznavanje otoka in njegovih prebivalcev postane 
smrtno orožje za njegovega prijatelja ter številne druge ljudi, ki 
so prispevali k temu, da je bil njegov obisk v zgodnji mladosti 
tako idiličen. Odločitve, ki jih sprejmeta oba mlada moža, so 
ključnega pomena za usodo mož, žensk in otrok, še posebej za 
lepo Grkinjo Eleni, v katero sta bila pred vojno tako Peter kot 
Andreas nežno zaljubljena.

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

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Minil je brezskrbni čas počitnic in dopustov. Znova so se odprla šolska vrata in v deželo se je počasi 
pritihotapila jesen v vsej svoji pestri paleti barv. Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali 
med knjižnimi policami in našli naslednje zanimive knjižne novosti!
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ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)
NADALJEVANJE

Zofka se je kljub svoji mladosti že v Dragi začela 
spogledovati s problemi okolice. Sprva predvsem 
v prizadevanjih za uporabo slovenskega jezika in 
preprečevanje ponemčenja celotnega področja. Pritiski 
raznih nemških organizacij (vključno s kočevskim 
okrajnim glavarstvom) na slovensko govoreče uradnike 
in funkcionarje so se v zadnjih desetletjih 19. stoletja 
nenehno krepili. Takratne razmere lahko vidimo iz 
članka, objavljenega 3. 2. 1894 v glasilu Rodoljub: 
»Na Kočevskem je občina Draga; mislilo se je, da je 
brezdvombeno že zgubljena za Slovenstvo. Ponemče-
valo se je tam hudo; – v šoli je gospodovala nemščina 
in delalo se je na to, da bi se v cerkvi glasila časih po 
nemško božja beseda. – A vrli tamošnji rojaki ljubijo 
svojo materinščino, drago dediščino svojih očetov, in 
da pokažejo svetu, kako hočejo ostati Slovenci, zložili 
so za družbo sv. Cirila in Metoda stotak in vpisali svojo 
občino kot pokroviteljico. Vzpričo temu koraku se pač 
slovenščina ne bode mogla izpodriniti iz šole, toliko 
manj iz cerkve! Živeli zavedni občani!«
Kot pomembno sodelavko pri tovrstnih prizadevanjih 
je Zofko Kveder poleg župana Pavla Turka in župnika 
Franca Kadunca omenil v svojih spominih pod naslo-
vom »Boji za Drago« tudi takratni nadučitelj v Dragi 
Bernard Andoljšek, doma iz Jurjevice pri Ribnici, ki je 
tudi Loški Potok redno tedensko obiskoval. 

Zofka Kveder, v Retjah pri Dominku nabranih 3 gld. 
80 kr., ki so jih darovali domoljubi iz Drage in Loškega 
Potoka; …
27. 4. 1895: … Darovali so za posledice potresa v Lju-
bljani: gospodični Tončka Lunaček in Zofi Kveder, v 
Travniku nabranih 35 gld. 20 kr.;
4. 7. 1895: Uredništvu našega lista so poslali: za druž-
bo sv. Cirila in Metoda: gdčna. Zofi Kveder, v Loškem 
potoku nabranih 16 kron 6 vin., katere so darovali: gg. 
Fajdiga 10 k. in M. Krže 2 k., 6 v. (iz Sodražice) ; potem 
gg. Franc Koy 2 k., Andrej Cvar in Ivan Kveder po 1 k. 
Tako je Zofka iz lastnih opazovanj in občutkov, pa tudi 
iz svojega dela v gostilni in občinski pisarni dodobra 
spoznala način življenja, probleme širše skupnosti, pe-
strost karakterjev in obilico takšnih in drugačnih usod 
prebivalcev Loškega Potoka, kar ji je nudilo obilo gra-
diva za njene pisateljske začetke. 
Sama je zapisala v predgovoru k izdaji svoje prve knji-
ge Odsevi: »Predajam to zbirko javnosti, kakor nekak 
dokument svojega duševnega razvoja. Pomladi 1898 
sem stopila na pisateljsko polje; Markčeva strina, Sam, 
Gabrijela so moji prvenci. … (Zofka Kveder, Zbrano 
delo, prva knjiga, str. 57).
»Markčeva strina, o to vam je huda ženska, ni se šaliti 
z njo. Stara je že, pa kar nič se ne pozna, da ima že svo-
jih šestdeset na plečih. Velika je, prav pošteno velika, še 
malokateri moški ji more gledati naravnost v oči, ej, pa 
kakšna pleča ima in roke! To, to vam je hrust, prav kakor 
tisti Gideon, o katerem včasih gospod pripovedujejo na 
prižnici.
Da, huda je, presneto huda, Franici ni bilo fletno pri 
njej. Bog ne daj, če je kdaj pogledala za kakim fantom, 
takoj so bili vsi križi doli.
In Matijacu in Janezu se tudi ni dobro godilo. Če sta 
prišla domov takole malo na hopsasa, pa ju je Markčeva 
strina pobožala malo preko ušes, čeprav sta bila najbolj 
zala fanta v vasi in močna in velika, da ju je bilo veselje 
gledati. In ko ju je mati malo potipala, sta se streznila, 
če se jima je še tako mešalo v glavi. Vdova je Markčeva 
strina – pa že dolgo, in zdaj sama gospodinji na posestvu 
z dvema sinovoma, z Matijcem in Janezom, in s hčerjo 
Franico. Franica je bila lepo dekle, ne tako tenka in bela, 
kakršne ugajajo gospodi v mestu, bila je velika, močna, 
a vendar lepa.
Kako so ob košnji gledali fantje Franico, ko jim je pri-
nesla južino gori na laz, kjer so kosili! Postavila je jerbas 
doli na tla pod kakim drevesom, potegnila ruto z glave, 
da so se videla rdeča, ogorela lica in rjave svetle oči, pa 
črni, malo skodrani lasje, zavihala rokave tja do komol-
ca in jim je delila jed in rezala kruh. Potem pa je še ona 
ostala pri njih in grabila in premetavala seno kakor no-
bena druga.
In v nedeljo pri cerkvi je vse gledalo v njo, ko je prišla v 
lepi rožnati obleki, z gladko jopico in s črnim svilenim 

Svoje delovanje je Zofka Kveder skupaj z župnikom 
Antonom Moretom, Antonijo Lunačkovo, potoškim 
nadučiteljem Andrejem Cvarom, učiteljem Antonom 
Kržetom, trgovcem Francem Koyem, svojim očetom 
Ivanom Kvedrom in še nekaterimi znanci iz okolice že 
takoj po prihodu nadaljevala tudi v Loškem Potoku, 
čeprav tukaj pritisk ponemčevanja ni bil tako izrazit. 
Med drugim je aktivno sodelovala tudi pri zbiranju 
sredstev za družbo sv. Cirila in Metoda, pa tudi razne 
dobrodelne akcije niso minile brez zbranih prispevkov 
omenjenih »sodelavcev«. O tem pričajo tudi zahvale v 
Slovenskem narodu:
24. 12. 1894: Za slovensko šolo šolskih sester v Veli-
kovcu so darovali družbi sv. Cirila in Metoda: … g. 

KULTURA
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predpasnikom, z resasto ruto, ki se je tako lepo podala 
njenemu obrazu, gori iz vasi.
Seveda jo je marsikdo s poželjivim očesom opazoval, 
tako zala je bila in delavna in petična zraven. Pa k 
Markčevi strini si ni nobeden posebno upal priti in zato 
tudi Franice niso preveč nadlegovali.
Saj pa tudi z njo ni bilo nič! Tako strogo je pogledala, 
in če je bil kdo le preveč siten, je takole malo sunila s 
komolcem, in kar odletel je … 
Toda pravili so, da bo Franico dobil Štefkov Nande. Tisti 
gori s Podbrega, saj je bil najboljši prijatelj Markčevemu 
Matijcu in Janezu, in Markčeva strina se je tudi prija-
zno pogovarjala z njim, kadar je prišel sedet na klopčico 
pred hišo. …« (Zofka Kveder, Markčeva strina, Zbrano 
delo, prva knjiga, str. 81).

»Povejte no, jaz bi res rada vedela.«
Stari mož se je malo odkašljal, se še malo branil, potem 
pa mi povedal tole:
»Ej, to ti je dolga reč, ti pravim, in stara tudi že. Čakaj, 
menda je že čez petdeset zim, kar sem nekdaj stopical v 
snegu gor v Podlesek, kamor so me oče poslali, da naj 
kupim kakšno ovco za praznike. Precej je bilo mraz, 
zato sem šel hitro. Gori pod tistim klancem pa srečam 
dekleta, ki je neslo moko iz malina. Pot je bila spolzka 
in slaba in revica se je ogrela, da se je kar kadilo iz nje. 
Jaz sem jo nagovoril in šla sva skupaj v Podlesek. Bila 
je Maričeva Anka, ki je služila pri županu v Podlesku 
za deklo. Poznal sem jo že prej, pa se nisem dosti brigal 
zanjo. Tedaj sem šele videl, da je prav čedno dekle, no, in 
meni se je dopala od tistega časa.
Župan v Podlesku je bil bogat mož, ki pa se tudi ni malo 
cenil. Imel je sina Tineta moje starosti. Zdaj je že davno 
umrl, Bog mu daj nebesa! S Tinetom sva bila prijatelja 
še poprej, a potem sem gotovo vsako nedeljo popoldne 
prišel k njima v vas, seveda največ radi tega, da sem vi-
del Anko. Zdelo se mi je, da me rada vidi, bila je prijaz-
na z menoj in večkrat sva dražila drug drugega. Sam 
nisem nikdar govoril z njo, Tine je bil vedno zraven in 
včasih me je prav jezilo, da je vedno tičal poleg mene.« 
… (Zofka Kveder, Kapčev stric, Zbrano delo, druga 
knjiga, str. 7–8).
Spoznavala je tudi način življenja in socialne razmere. 
Enega takšnih opisov najdemo v delu Vaški roman:
»Mrak je bil. Ljudje so prišli iz polja in sedeli pred hiša-
mi. Žene so kuhale večerjo, otroci so zaspani ležali na 
trati pri cesti. Ta ali oni je gnal svojo živino k vaškemu 
studencu napajat, tudi kaka zapoznela gospodinja je še 
hitela s škafom po vodo. Z neba je padal mrak gostejši in 
gostejši, veter je miroval, vse je bilo trudno in zaspano.
In ljudje so počivali. Tu in tam so že večerjali in so zdaj 
sedeli na pragu, da se še malo razgovore, preden odidejo 
spat. Moški so kadili tobak iz majhnih vivčkov, ženske 
so ajale deco, ki je že na pol spala v njihovih krilih. Neki 
posebni, sanjavi, večerni mir je plaval nad vasjo.
Pred Mrakovo hišo, lepo hišo, pobeljeno in čedno, s celo 
vrsto oken, je sedela ženska; v naročju ji je spal sin. Iz-
mučil se je dečko in zaspal; pet let je bil star, in cel dan 
igre, skakanja in smeha utrudi takega junaka. Njegova 
mati je zamišljeno gledala v mrak. Bogme, imela je kaj 
razmišljati. Triindvajset let je bila stara in lepa, pa glej, 
kakor vdova je bila. Mož, pijanec, se je klatil okrog po le-
pem svetu; že nekaj let ga ni bilo domov. Pravili so ljudje, 
da živi tam v neki daljni župniji z neko staro, ničvredno 
babo. Sam bog ve, kaj ga je gnalo z doma. Zapil je pač 
vse, kar mu je padlo v roke. Tele iz hleva, žito iz shramb. 
No, posestvo je bilo njeno, pa ga je ona hranila – za sina. 
On je tepel, klel in spet tepel, a ko ni nič pomagalo, ko 
ni od žene dobil več beliča in na posodo nikjer za žganje 
in vino, je izginil iz vasi. No, ženi njegovi ni bilo nič žal. 
Bila je rešena pijanca in zapravljivca. Sama je gospo-
darila s staro teto in eno deklo. Težko je gospodariti, če 
ni moža v hiši. A šlo je, šlo.« …(Zofka Kveder, Vaški 
roman, Zbrano delo, prva knjiga, str. 109).

Nadaljevanje prihodnjič                                                                               
Vlado Mohar

Tudi v prvi, že leta 1898 objavljeni črtici Kapčev stric je 
upodobila človeka iz soseščine.
»Ne vem, kako je to, da sva se s Kapčevim stricem, bra-
tom našega soseda, vedno dobro razumela. Bil je prija-
zen, dober možiček pri kakih sedemdesetih letih. Žensk 
ni mogel prav trpeti, trdil je vedno, da smo ženske za 
samo zmešnjavo na svetu.
No, mene je imel vendar rad. Včasih sem sedela na vrtu 
in kaj brala ali brčkala pa je prišel stric na sosedni vrt k 
svojemu uljnjaku in malo zakašljal, da sem ga slišala. In 
potem sem tebi nič meni nič zlezla skozi plot in kmalu 
sem sedela tam pred uljnjakom in stric mi je pripovedo-
val razne dogodbice iz svojih mladih let. In ono raskavo, 
razorano lice se je nagubalo v prijazen smehljaj in oči 
izpod sivih obrvi so se takole zasvetile kakor nekoč, ko je 
bil Kapčev stric še najlepši fant v fari.
O, saj mi je večkrat pravil, kak je bil v »svojem času«. 
»Povem ti,« – tikal me je, ker me je poznal, ko sem še po 
vseh štirih lezla okoli hiše – »oh, povem ti, to ni vse sku-
paj nič, kakor se zdaj nosijo ti fantiči. I, saj to še fantje 
niso, kaj bo ta drobiž, a mi, mi smo bili, mi!«
»Take žametaste telovnike s srebrnimi gumbi smo ime-
li, jirhaste hlače, škornje pa klobuk s širokimi krajci. Pa 
smo stali pri cerkvi v nedeljo kakor vojaki in dekleta so 
sramežljivo gledala na našo stran. Ej, to so bili še časi!«
Kapčev stric se je zamislil, jaz pa sem nekaj časa tudi 
nemo poslušala bučanje čebel.
»Stric, zakaj se pa niste oženili?« vprašala sem ga nekoč.
»Ej, to ti je dolga reč, kaj ti bo to!«
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ČASTITILJIVIH 70 LET LD DRAGA TRAVA IN
40 LET POBRATENJA LD DRAGA-TRAVA Z LD DEKANI
LD DRAGA-TRAVA OB 70-LETNICI USTANOVITVE, AVGUST 2016

Koča Brinoh je kraj srečanja posebnega pomena, tako 
za člane LD Draga-Trava kot tudi za pobratene lovske 
tovariše iz Dekanov, saj smo julija leta 1976 ravno na 
tem mestu lovci LD Draga-Trava podpisali listino pri-
jateljstva in sodelovanja z lovci LD Dekani. Od tega je 
ravno 40 let.

Lovci LD Draga-Trava smo se predzadnjo avgustovsko 
soboto dobili z lovskimi tovariši LD Dekani in obeleži-
li svoj praznik – 70 let od ustanovitve LD Draga-Trava 
ter 40 let pobratenja z lovskimi tovariši iz LD Dekani.

Program smo popestrili s petjem Lovskega pevskega 
zbora Dekani pod vodstvom g. Baloha, z govorom 
starešine, nagovorom predsednika ZLD Kočevje 
g. Branka Zlobka ter s pozdravnimi besedami 
predstavnikov sosednjih lovskih družin. Dogodek je 
minil v sproščenem vzdušju, z nekoliko nostalgije, saj 
je bilo kar nekaj gostov prisotnih tako leta 1976 kot 
letos, leta 2016. Druženje je trajalo dolgo v noč in vsi 
smo se strinjali, da je lepo obeleževati jubileje v lepem 
okolju z najboljšo družbo, kar lovci tudi smo. 

LD Draga-Trava je bila ustanovljena leta 1946 na Lazcu 
na pobudo domačina Franca Turka in somišljenikov, 
ki so lovstvo želeli urediti kot dejavnost, predpisano z 
zakonodajo, in predvsem z namenom zajeziti krivolov 
ter obuditi družabno življenje domačinov in ljubiteljev 
narave in živali po drugi svetovni vojni.

Ustanovni odbor je bil 4. 11. 1946 na Lazcu v gostilni 
pri Turku in je štel 8 članov. Začetno članstvo v 
upravnem odboru je zajemalo predsednika, tajnika in 
gospodarja.

Danes LD Draga-Trava šteje 40 lovcev, od tega imamo 
eno žensko predstavnico, ki nam je v ponos in potrdi-
tev, da je lovstvo kot dejavnost skozi leta napredovalo, 
se razvijalo in seveda spreminjalo. Glavna naloga pa 
je ostala ista – pošteno in trdo delo, spoštovanje ter 
tovariški odnos. Lovišče je razdeljeno na pet revirjev, 

upravljamo z lastnim lovskim domom 
in lovsko kočo, ki je naše lastno delo, 
in smo na to zelo ponosni. Poleg naših 
sestankov, občnih zborov, organizira-
nih lovov, skupnih pogonov in druženj 
s pobrateno LD naše objekte radi daje-
mo v najem za praznovanje in druže-
nje tako domačinom kot tudi drugim 
gostom, ki se v naše kraje vračajo, bo-
disi poslovno ali zgolj kot turisti. Oko-
lica je resnično prijetna, umirjena in 
odmaknjena od vsakdanjega vrveža.

Lovci LD Draga-Trava sodelujemo v 
različnih projektih, tako lovskih kot 
civilnih, pridobivamo si nova znanja 
in izkušnje. Dobro sodelujemo z vse-
mi društvi v občini in smo pomemben 
člen pri razvoju lokalne skupnosti. Pri 
tem se trudimo, da kot lovska organi-
zacija ohranjamo lovsko tradicijo in 
kulturo.

Naša osnovna divjad so srnjad, jelenjad, medvedi, lisi-
ce, kune, gamsi, divji prašiči, zajci, nekaj risov, volkov, 
divjih petelinov, ki pa so že prava redkost. Narava je 
pri nas bogata in daje varno zavetje divjadi ter jim nudi 
primerne bivanjske pogoje. Tudi zdravstveno stanje 
je zadovoljivo, saj ne opažamo nekih posebnih izgub 
zaradi bolezni. Dejstvo je, da se zaradi nizkega števila 
prebivalstva travniške površine zaraščajo in se s tem 
širi bivanjski prostor divjadi, kar posledično pomeni 
kar nekaj škode po divjadi. Če je nekoč vse potekalo 
bolj po domače, imamo danes v naši LD organizirano 
delo po področjih. Najpogostejša gojitvena dela zaje-
majo vsakoletno vzdrževanje pašnih površin s košnjo 
in gnojenjem, izdelavo in vzdrževanje solnic, krmišč, 
medvedjih krmišč in visokih prež. 

Naša glavna skrb je ohranjanje in gojitev živalskih vrst, 
ki po naravi sodijo v naše okolje. V lovišču se trudimo 
ohranjati vse ogrožene vrste, hkrati pa se trudimo 
skupaj s krajani ohranjati slovensko naravno dediščino 
za rodove, ki prihajajo. 

Članstvo LD Draga-Trava in LD Dekani, avgust 2016
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15 LET DELOVANJA ŠPORTNEGA DRUŠTVA EXTREM

ŠPORT

ŠD Extrem letos praznuje 15. obletnico delovanja. V 
tem času je postalo najštevilčnejše športno društvo na 
področju 5 občin, kjer deluje (Ribnica, Sodražica, Loški 
Potok, Bloke, Loška dolina, v zadnjem času pa vse več 
otrok prihaja tudi iz Velikih Lašč). Združuje preko 
250 članov in preko 20 vadbenih skupin. Je tudi edino 
društvo na tem področju, ki izvaja program vadbe v 
ekipnih športih tudi za dekleta. V letu 2016 programa 
futsala in nogometa obiskuje preko 50 deklet v petih 
starostnih kategorijah. ŠD Extrem se je v teh 15 letih 
pokazalo kot društvo z izjemno otroško in mladinsko 
šolo futsala – dvoranskega nogometa. Lahko se pohvali 
s številnimi uspehi: štirimi naslovi državnih prvakov, 
drugih in tretjih mest pa niti ne štejejo več, saj se vsako 
leto v vseh otroških in mladinskih tekmovanjih borijo 
za najvišja mesta v državi – kot primer se lahko omeni 
starostna kategorija starejših dečkov U-15, v kateri je 
bila ekipa ŠD Extrem v zadnjih 7 letih vedno uvrščena 
v finale in je osvojila 1. ali 2. mesto.

Na najvišjem nivoju – v članskem tekmovanju so 
extremovci trikrat igrali tudi v prvi slovenski futsal ligi 
in petkrat v 2. ligi. V lanskem letu se je sicer društvo 
zaradi pomanjkanja financ, predvsem pa zaradi zaščite 
mladinskega pogona odločilo, da člansko moštvo 
ukine z ambicijo, da v treh do štirih letih vzgoji lastne 
kadre, ki bodo ponovno nastopali v članski kategoriji. 
V letošnjem letu smo tako prišli že do kategorije 
U-17, pretežno sestavljene iz fantov, ki so v preteklem 
tekmovalnem letu osvojili državni naslov. 

Pred dobrima dvema letoma je Športno društvo 
Extrem svoj že tako bogat program razširilo na vadbo 
nogometa. Dobra otroška in mladinska šola se je takoj 
pokazala tudi tukaj, saj je v lanski tekmovalni sezoni 
kategorija U-13 že napredovala v višjo ligo. Zaostala je 
le za vrstniki iz Domžal. V tekoči sezoni ta kategorija 
nastopa med starejšimi dečki – U-15, ki igrajo že na 
pravem – velikem nogometnem igrišču, v ozadju pa že 
prihajajo nove, izjemno talentirane generacije fantov 
U-7, U-9, U-11 in U-13.

Vse opisano in smeli načrti za prihodnost so padli 
na plodna tla Občine Ribnica, ki je v lanskem letu 
financirala izboljšanje travnate površine na stadionu 
Ugar v Ribnici, v letošnjem letu pa je temu sledila še 
postavitev ograje, nabava potrebne nogometne opreme 
in vsaj začasna ureditev slačilnic, ob katerih so urejene 
tudi kopalnice. Danes lahko zato veseli ugotovimo, 
da stadion zadostuje vsem standardom prirejanja 
nogometnih tekem, kar je pred kratkim potrdila tudi 
registracijska komisija NZS za nogometna igrišča, 
ki je stadionu brez težav podelila licenco. Na njem 
bi zato že danes lahko priredili uradno tekmo 1. 
Slovenske nogometne lige. Otvoritvena slovesnost 
delno obnovljenega Stadiona Ugar je potekala 2. 9. 
2016. Trak sta prerezala župan občine Ribnica g. Jože 
Levstek in predsednik ŠD Extrem g. Jože Zidar. Trak 
držita najstarejši igralec iz skupine U-15 in najmlajši 
igralec, ki trenira na stadionu, star komaj 4 leta.

V nadaljevanju vam posredujemo rezultate vseh 
dosedanjih uradnih tekem ekip ŠD Extrem v tej sezoni, 
ki jih bomo od sedaj naprej redno objavljali v tem 
časopisu. Zaenkrat so tekmovanja samo v nogometu, 
medtem ko se sezona futsala začne sredi oktobra.
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JESENSKI POHOD OZVVS RIBNICA
OZVVS Ribnica je dne 10. 09. 2016 pod vodstvom 
vodje pohoda Antona Perhaja organiziral pohod iz 
Ortneka do razvalin ortneškega gradu, na Sveti Gregor 
in nazaj v Ortnek. Namen organizacije pohoda je bil, 
da se namesto proslave spomnimo 25. obletnice države 
Slovenije in 20. obletnice OZVVS Ribnica. 

Pohoda se je v celoti udeležilo 40 članov, poleg članov 
OZVVS Ribnica so se ga udeležili tudi člani OZSSV 
z Zgornje Gorenjske, Grosuplja, Litije, Borovnice, 
Vrhnike ter iz Ruš. Udeleženci pohoda so se med hojo 
seznanili s sledečimi znamenitostmi tega območja:

 ■ z namenom bivše vojašnice v Ortneku in dogodki 
v zvezi z vojašnico v osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo

 ■ s poslanstvom skladišča naft nih derivatov, načinom 
njegovega delovanja in ukrepi za zagotavljanje 
varnega delovanja skladišča

 ■ z zgodovino ortneškega gradu in njegovimi lastniki, 
predvsem z vlogo zadnjih lastnikov – družine 
Kozler

 ■ z značilnostmi Slemen in znanih osebnosti s 
področja Slemen

 ■ ogledali so si cerkev sv. Gregorja pri Svetem 
Gregorju in cerkev sv. Urha v Maršičih

 ■ na koncu jih je čakalo družabno srečanje v Ortneku 
pri Matjaku

Udeleženci smo spoznali, da imamo na tem področju 
nekaj biserov, za katere niti ne vemo dovolj. Seznanili 
smo se z njimi in jih predstavili udeležencem, našim 
gostom iz drugih OZVVS. Ob tem dogodku smo se 
spomnili tudi 25. obletnice državnosti, 20. obletnice 
našega OZVVS Ribnica, s hojo na svežem in čistem 
zraku nekaj napravili za svoje zdravje in se ob tem 
družili z znanci in prijatelji.

14. 09. 2016

Zapisal: Franc Mihelič

Ob zahvali vsem sponzorjem in podpornikom društva 
vas na koncu lepo vabimo na spremljanje nogometnih 
tekem na prenovljenem nogometnem stadionu Ugar in 
futsala v ŠC v Ribnici in športni dvorani v Sodražici. Za 
vsak teden posebej so vse tekme ŠD Extrem objavljene 
sprotno na spletni strani www.sd-extrem.si.

U-15  - 3. LIGA MNZ LJUBLJANA

NK Brinje Grosuplje : ŠD Extrem  2:7

NK Termit Moravče : ŠD Extrem  3:5

ŠD Extrem : ND Slovan B  7:0

NK Vir : ŠD Extrem 1:6

ŠD Extrem : NK Svoboda Ljubljana B 9:0

U-13 – 3. LIGA MNZ LJUBLJANA

ŠD Extrem : NK Brinje Grosuplje 0:6

NK Vir : ŠD Extrem 2:7

ŠD Extrem : NK Ilirija Ljubljana B 1:1

NK Ihan : ŠD Extrem 3:2

ŠD Extrem : Reisswolf Arne Tabor 69 1:1

DEKLETA U-15 – DRŽAVNO PRVENSTVO - SKU-
PINA ZAHOD

ŽNK Krim : ŠD Extrem  5:1

ŽNK Divača : ŠD Extrem  0:3

Velesovo : ŠD Extrem  5:0

ŠD Extrem : Gažon Obala 1:3

ŠD Extrem : Primorje Ajdovščina 1:1

ŽNK Vrhnika : ŠD Extrem 0:3

NK Bilje : ŠD Extrem 2:0

Na koncu povabimo vse otroke, ki se še niso vključili 
v vadbene skupine ŠD Extrem, da to lahko še vedno 
storijo in se vključijo v ustrezne starostne kategorije. 
Urniki treningov so objavljeni na spletni strani 
društva: www.sd-extrem.si. V Loškem Potoku bo od 
oktobra dalje organizirana vadbena skupina samo za 
najmlajše (vrtec in 1. razred), saj so se k starejši skupini 
v septembru vključili samo 4 otroci in se skupina žal 
ne bo oblikovala. Vsi starejši tako obiskujejo vadbo v 
Sodražici in Ribnici.

Miha Klun
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SEPTEMBRSKI ŠPORTNI VIKEND V KŠD DRAGA 
Poslovili smo se od počitnic in zakorakali v novo šolsko 
leto. Dopustniškim dnevom smo  pomahali v slovo in si 
zaželeli že novih aktivnosti, dogodkov in druženj. Prvi 
septembrski dnevi so nas še vedno razvajali  s toplim 
vremenom. Zato smo se v KŠD Draga odločili, da se 
zopet srečamo in se družimo ob športnih aktivnostih. 

V soboto, 10. 9., smo organizirali turnir v malem no-
gometu za pokal občine Loški Potok. Zbrali smo se na 
nogometnem igrišču v Podpreski. Na turnirju so sode-
lovale štiri ekipe. Nogometaši so uspešno premagovali 
nogometne napore na igrišču. Ob zaključku turnirja 
pa je bil rezultat sledeč: 

1. mesto: HRIB 

2. mesto: MIX

3. mesto: TRAVNIK 

4. mesto: KŠD DRAGA 

Prehodni pokal občine je tako ostal v lasti ekipe Hrib. 
Čestitamo vsem ekipam. 

V nedeljo, 11. 9., pa smo se na balinišču Pri gredicah 
na Lazcu pomerili v balinarskih sposobnostih. Vreme 
nam je služilo, saj je bil dan sončen in zelo topel. 
Balinalo je sedem ekip: 

SODRAŽICA, ZDRUŽENA EVROPA, DU DRAGA, 
RETJE, KEMONT, PODPRESKA, RAKEK. 

Na balinišču je bilo prijetno vzdušje. Ekipe so pokazale 
kar nekaj balinarskih spretnosti in vsak član ekipe je 
prispeval k čim boljši uvrstitvi svoje ekipe. Ob balinar-
ski progi smo se družili, pogovarjali in seveda navijali. 
V tako dobri družbi je čas hitro mineval. Vsaka tekma 
je bila zanimiva in pomembna za uvrstitev med naj-
boljše. Najboljše ekipe nedeljskega balinanja pa so bile: 

1. mesto: RAKEK

2. mesto: DU DRAGA

3. mesto: SODRAŽICA

4. mesto: KEMONT 

Vsem ekipam iskreno čestitamo. 

V boju za najboljšega bližalca turnirja je zmagal TONI 
PANTAR. Čestitke. 

Najboljši vratar na turnirju je bil MITJA MOHAR. Po-
kal za najboljšega igralca pa si je prislužil IVAN TURK. 
Vsi smo se strinjali, da kljub svojim letom igra odlično, 
je kos nogometnim naporom in je vsem mlajšim igral-
cem lahko za vzor. Čestitamo. 

Vikend je tako minil v športnem duhu. Želimo si še 
takih srečanj, saj z njimi naš kraj živi. Če se v našem 
kraju že kaj zgodi, je prav in lepo, če je le mogoče, da 
prireditev obiščemo. Tako potrdimo, da nam je mar, 
kaj se dogaja v Dragarski dolini, in da podpiramo 
delovanje društev našega kraja. 

Za KŠD Draga Nevenka Dražetič 
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15. TRADICIONALNI POHOD PO STEZICAH NAŠIH 
PREDNIKOV
KŠD Draga vsako leto v mesecu juliju, in sicer 
predzadnji vikend, v sodelovanju z vaško skupnostjo 
Novi Kot organizira pohod Po stezicah naših prednikov. 
To je naš najbolj obiskan športni dogodek. Ne samo 
naš, ampak kar dogodek celega kraja in občine. Vsako 
leto se v tem vročem poletnem mesecu zberemo vsi, 
ki radi hodimo. Pohoda se v veliki meri udeležijo naši 
krajani in občani. Veliko je tudi tistih, ki izvirajo iz 
naših krajev, a živijo drugje. Pridružijo pa se nam tudi 
člani drugih pohodniških društev. 

IZ NAŠIH DRUŠTEV

kulture z delavnicami in s kulturnim programom. In 
letos smo se na ta dan na kratko srečali in spoznali 
člani obeh društev in oboji pohodniki. Zanimivo. 

Pohodniki smo iz Novega Kota štartali v zelo lepem 
številu. Bilo nas je okrog dvesto. Pridružila sta se nam 
tudi župan, gospod Ivan Benčina, in tudi nekdanji 
župan, gospod Janez Novak, s soprogama. Dolga 
četica pohodnikov se je vila proti mejnemu prehodu 
in Prezidu  naproti. Tam pa smo nato zakorakali po 

travniških in gozdnih poteh. Grela sta nas sonce in 
dobra volja. Gasilci PGD Podpreska in PGD Trava so 
poskrbeli, da pohodniki nismo bili žejni, saj so nam 
pripeljali vodo. Ponudili pa so tudi prevoz tistim, ki 
so se ob postankih odločili, da bi se na cilj odpeljali. A 
takih je bilo zelo zelo malo ali skoraj nič. 

Pohod je naša že tradicionalna prireditev. Letošnji 
je bil že petnajsti po vrsti. Vsako leto prehodimo 
poti, ki so v osrčju naših gozdov in travnikov in so 
našemu domačemu kraju lahko v ponos. A letos 
smo se odločili drugače. Pomislili smo, kaj ko bi s 
pohodniki pokukali malo drugam, in sicer nedaleč 
stran od nas, k našim sosedom čez mejo. In res smo. 
Naše pohodnike smo povabili na pohod iz Novega 
Kota v Prezid, po tamkajšnjih pohodniških poteh. 
V Prezidu so nas domačini zelo lepo sprejeli. S toplo 
besedo, sladkim prigrizkom in pijačo. V pomoč nam 
je bila tokrat gospa Kristina Šimić, ki je zelo aktivna 
v društvu Trbuhovica v Prezidu. To društvo spodbuja 
kraj k razvoju domačih obrti, k zavedanju o okoljskih 
vprašanjih in zdravem življenju ter spodbuja tudi 
promocijo kulturne in naravne dediščine tamkajšnjih 
domačih običajev. Tudi njihovo društvo vsako leto 
tretji vikend v mesecu juliju organizira pohod. Ni pa ta 
dan v njihovem društvu samo pohod, ampak je to tudi 
čezmejno srečanje travarjev, zeliščarjev in ljubiteljev 
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

Ko smo prispeli na cilj, nas je že čakal 
slasten topel obrok, ki ga je pripravil naš 
že skoraj »tradicionalni« kuhar Davor. 

A sončen pohodniški dan se je kmalu 
prevesil v pozno popoldne in večer. 
Pohodnikom pa ni in ni zmanjkalo 
dobre volje in energije, saj smo se ob 
domačih zvokih ansambla Dalton še 
zavrteli in kakšno zapeli. Veselo smo se 
še družili, se pogovarjali in se imeli lepo 
v domačem kraju. V našem kraju je lepo, 
samo videti moramo to in se udeležiti 
dogodkov, srečanj in prireditev, ki jih 
priredimo. To delamo za kraj. S tem 

kraj živi. In ob tako velikem odzivu pohodnikov smo 
neizmerno veseli in dobimo voljo in pogum za vsak 
naslednji športno-kulturni korak. Na koncu pa je le 
treba priznati, da brez medsebojne pomoči vendarle 
ne bi šlo. Pohod je velik dogodek, organizacijsko in 
finančno zajeten projekt. Vendar ga ni težko izpeljati, 
če nam pri tem priskočijo na pomoč tisti, ki jih za to 
prosimo. Letos so nam z donacijo priskočili na pomoč: 

 ■ DIGIT, TRGOVSKO-PROIZVODNO PODJETJE,

 ■ GAZETA, FINANČNO-RAČUNOVODSKE STO-
RITVE,

 ■ GRGURIČ BRANKO s. p. 

Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali. 
Hvala PGD Podpreska in PGD Trava. Hvala društvu 
Trbuhovica za lep sprejem v Prezidu. Posameznikom, 
ki ste sodelovali pri organizaciji in realizaciji pohoda, 
tudi hvala. A »nič bat«, drugo leto zopet zavihamo 
rokave in se lotimo že 16. tradicionalnega pohoda. 

Pohodniki, že vnaprej vabljeni drugo leto v naše kraje, 
po stezicah naših prednikov. 

Za KŠD Draga Nevenka Dražetić 

POMEN DOBRE SUROVINE PRI PREDELAVI ZELENJAVE
Jesen je čas, ko zelenjavo shranjujemo za zimske 
dni. In kakšna naj bo kvaliteta zelenjave za dobro 
shranjevanje?

Svežo zelenjavo uživamo le v poletnih mesecih, pozimi 
lahko uživamo le predelano oziroma konzervirano, 
sušeno, zamrznjeno, kisano in drugače predelano 
zelenjavo. Seveda je globalna trgovina uničila tudi 
običaje jesenskega konzerviranja sadja in zelenjave, 
saj lahko kupiš uvoženo sadje in zelenjavo iz druge 

poloble sveta, kjer imajo ravno poletje. Kakor koli že 
nas delajo odvisne od hrane in pasivne pri pripravi 
ozimnice, si poglejmo, kakšna je kvalitetna zelenjava, 
iz katere naredimo dobre shranke za zimo. 

Plodovi, ki jih predelamo, morajo biti ravno prav zreli. 
Prezgodaj pobrani plodovi še nimajo razvitih arom, 
sladkorjev in kislin, prepozno pobrana zelenjava 
pa je že kašasta oziroma že v procesu razpadanja in 
oksidacije. 

Pohodniki smo bili s pohodom zelo zadovoljni. Bili 
smo mnenja, da je bila pot prijetna. Vzdušje je bilo 
veselo. Pogovor, dobra volja in nasmeh na obrazu 
pohodnikov so bili dokaz, da je vse potekalo brez težav. 
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VAŠ VRT

Zelenjava za predelavo mora biti zdrava. »Skladišče 
ni bolnišnica,« je znan izrek prof. dr. Janeza Hribarja. 
Nagnita in okužena zelenjava tudi za predelavo ni 
primerna. V mokrih letih se za preprečitev bolezni 
uporablja več fungicidov. Paziti moramo na karenco, 
prav tako pa prepozna uporaba fungicidov prepreči 
delovanje mlečnokislinskih bakterij in zelje in repa se 
slabo kisata. 

Izbiramo zdravo, zrelo, okusno, nepoškodovano, čisto 
in najboljšo zelenjavo, kajti s predelavo ji bomo dali 
dodano vrednost, katere okus je odvisen od vhodne 
surovine. 

ZELJE IN REPA
V naših krajih sta najpogostejša shranka iz teh vrtnin 
kislo zelje in kisla repa. Za dobro mlečnokislinsko 
vrenje mora zelje vsebovati vsaj 4 % sladkorja ali več. 
Zelje poberemo v suhem vremenu, očistimo vseh 
bolezenskih znakov in delov zemlje ter ribamo, solimo 
in postavimo v topel prostor (180 C). Pomembno je, 
da zelje ni bilo preveč pognojeno z dušikom, katerega 
prevelika prisotnost povzroča motnje pri kisanju 
in se namesto mlečnokislinskega pojavi masleno 
vrenje, kar zelo poslabša okus kislega zelja. Prepozno 
škropljenje s fungicidi prav tako preprečuje delovanje 
mlečnokislinskim bakterijam.

PARADIŽNIK
Najpogosteje paradižnik predelamo v mezge, manjše 
količine ga Primorci tudi sušijo. Za mezge je najboljši 
dobro zrel, mesnat paradižnik s tanko ovojnico. Zelo 
primerni so pelati, v industriji delajo mezge predvsem 
iz pelatov, ki kot nizek paradižnik rastejo na njivah. 
Okus paradižnika je zopet odvisen od sonca. Dokazano 
je tudi, da ima paradižnik, ki ga pridelamo na zunanjih 
površinah, več likopena kot tisti v rastlinjakih. Plodovi 
naj bodo zdravi in brez trdih belih sten, ki so posledica 
nepravilne prehrane (K, B).

RDEČA PESA
Nekateri je ne marajo, ostali pa jo uporabljajo svežo, 
v smutijih, solatah, vloženo, kot priloge, boršč in 
podobno. Če ne marate vložene pese v kisu, jo lahko 
skuhate, olupite in vakuumirate in takšna je v hladilniku 
užitna nekaj mesecev. Rdeča pesa predstavlja bogastvo 
koristnih snovi za naš organizem, zato jo vključimo na 
jedilnik. Pri izbiri sorte posejemo tiste z več barvila 
(Bikor) in pospravimo z njive v pravi tehnološki 
zrelosti, sicer postane mokasta in trda. Rdečo peso 
pobiramo v suhem vremenu, liste le potrgamo in jih 
ne režemo, ker tako izgubijo več sokov iz korena. 
Skladiščimo jo pri visoki zračni vlagi (več kot 90-%) in 
temperaturi do 40 C.

STROČJI FIŽOL
Stročjega fižola je bilo letos v izobilju in če ga ne 
blanširamo in zamrznemo, ga je možno tudi vlagati v 
kozarce. Pri tem poudarimo, da je fižol zelo pokvarljiva 
vrtnina, saj sam nima nobenih kislin, kot na primer 
paradižnik, in se pri premalo natančnem vlaganju 
hitro pokvari. Nujno je potrebna pasterizacija oziroma 
doma že vložene kozarce pasteriziramo za 20 minut v 
vroči vodi ali damo kozarce v pečico. 

KUMARE
Kisle kumarice dobimo s konzerviranjem 3–6 cm 
dolgih kumaric, ki jih gojimo ravno s tem namenom. 
Izberemo sorte, ki hitro rastejo in poganjajo veliko 
plodov. Med hibridi dobimo zelo rodovitne sorte, 
vendar so vse občutljive na kumarično plesen, proti 
kateri moramo posevek obvarovati. Pazimo na karenco. 

KORENJE, POR, PETERŠILJ, ZELENA
Iz teh sestavin naredimo domačo vegeto. Vsako vrtnino 
posebej zmeljemo, zmešamo in dodamo veliko soli – 
okoli 20 %, ki je v tem primeru konzervans. Napolnimo 
kozarčke in jih shranimo v hladnem prostoru.

Obstaja torej veliko načinov shranjevanja vrtnin, 
zato je potrebno vse viške shraniti. Doma pridelana 
zelenjava nima samo družabnega, terapevtskega in 
socialnega učinka na ljudi, ima tudi večjo hranilno 
vrednost oziroma – »veš, kaj ješ«.

Kmetijska svetovalna služba
Ana Ogorelec

PAPRIKA, FEFERONI
Zadnja leta se je pri nas zelo razširila poraba rdeče rog 
paprike (koničaste), ki jo pečemo in takšno vložimo v 
kozarce oziroma jo zamrznemo. Rdeča paprika vsebuje 
več sladkorjev kot rumena, ima  barvilo, ki pomembno 
prispeva k večji količini antioksidantov, paprika pa 
ima nasploh več C-vitamina celo kot limona. Pri izbiri 
surovine za predelavo dajte prednost tisti, ki je imela 
več sonca, ki je bolj rdeča in lepo diši. Predelovalna 
industrija po nakupu rdečih feferonov in paprike za 
predelavo v prah surovino še nekaj časa pusti zoreti v 
skladišču in šele nato jih obdelajo. Pri ostrih feferonih 
to naredijo skupaj s semenom, saj ravno to daje mleti 
papriki oster okus. 
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ČEBELARSTVO

SLOVENSKI ČEBELARJI SKRBIMO ZA DOBRO 
ČEBELARSKO PRAKSO
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna gospodarska 
dejavnost. Urejeni slovenski čebelnjaki, posejani po 
naši deželi, predstavljajo spoštovanja vreden odnos 
čebelarjev do naše marljive kranjske čebele. V tujini smo 
poznani kot dežela odličnih čebelarjev, tuji obiskovalci 
pa so največkrat očarani nad lepo urejenimi čebelnjaki, 
saj takšnih ni mogoče videti nikjer drugje po svetu. 

Drobna plemenita kranjska čebela od nekdaj predstavlja 
simbol marljivosti, od njene dejavnosti v naravi je še 
kako odvisno naše življenje. Čebelarji imamo močno 
zavest za ohranjanje naše čebele, zato tudi skrbimo, da 
imajo čebele v naravi vse, kar potrebujejo, saj smo nanje 
čustveno navezani. Za njihovo dobro počutje skrbimo 
tudi z urejenostjo čebelnjakov in njihovih okolic, ki so 
pogosto zasajene z avtohtonimi medovitimi rastlinami, 
ki čebelam omogočajo dodaten vir medičine in cvetnega 
prahu. Čebelarji v čebelnjaku poleg dela s čebelami 
pogosto najdejo tudi mesto za počitek in sprostitev, saj 
je znano, da zrak iz čebeljega panja ugodno vpliva na 
počutje ljudi. 

Posebno pozornost posvečamo tudi pridobivanju 
čebeljih pridelkov. Pri tem upoštevamo dobro 
čebelarsko prakso, ki je osnovana v Smernicah dobrih 
higienskih navad v čebelarstvu po načelih sistema 
HACCP. Dobra čebelarska praksa je poglavitna pri 
zagotavljanju kakovostnih in varnih čebeljih pridelkov. 
Čebelarji z udeležbo na izobraževanjih in z izvajanjem 
dobre čebelarske prakse skrbijo, da je pridelava čebeljih 
pridelkov ustrezna. Na izobraževanjih pridobijo 
pomembne informacije, ki jim pomagajo pri pridelavi 
čebeljih pridelkov, kot so ustrezna urejenost prostorov 
za točenje, polnjenje in skladiščenje čebeljih pridelkov, 
izbira primerne opreme in pripomočkov, posod za 
skladiščenje in pakiranje, ustrezno označevanje čebeljih 
pridelkov … Standard na tem področju je v primerjavi 
z ostalimi državami zelo visok, saj ponekod smernic 
dobre čebelarske prakse, ki bi čebelarjem pomagale pri 
pridelavi čebeljih pridelkov, še nimajo. S Smernicami 
dobrih higienskih navad je po zadnjih podatkih 
seznanjenih več kot 80 % slovenskih čebelarjev, ki svoje 

znanje obnavljajo na vsake tri leta. Ob tem se seznanijo 
tudi z novostmi na področju zakonodaje, ki se nanaša 
na proizvodnjo živil živalskega izvora. Upoštevanje 
smernic je zelo pomembno, saj čebelar kakovosti 
pridelanih čebeljih pridelkov, ki jih proizvedejo čebele, 
ne more izboljšati, z neustreznim delom jo lahko le 
poslabša. 

Vodenje evidenc iz Smernic dobrih higienskih navad 
čebelarjem pomaga lažje zagotavljanje sledljivosti 
pridelanih čebeljih pridelkov. Vsak čebelar je produktno 
odgovoren za pridelane čebelje pridelke, z oddajanjem 
čebeljih pridelkov v kontrolne analize pa skrbi za 
spremljanje kakovostnih in varnostnih parametrov. 
Čebelarjem je pri njihovem delu v pomoč tudi Javna 
svetovalna služba v čebelarstvu, ki omogoča svetovanja 
s področja tehnologije čebelarjenja, zagotavljanja varne 
hrane in ekonomike. 

Skrb za higieno pridelave čebeljih pridelkov je izredno 
pomembna, saj si potrošnik zasluži le najboljše. Tega se 
slovenski čebelarji dobro zavedamo in skrbimo, da so 
čebelji pridelki zaupanja vredni.

Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane
Fotografi ja notranjosti čebelnjaka: Ksenija Dremelj

ČEBELARSKA KULTURNA DEDIŠČINA – AŽ-PANJ IN ČEBELNJAK 
Slovensko čebelarstvo se v mnogih pogledih razlikuje 
od čebelarstev drugih dežel. Že poslikavanje panjskih 
končnic je posebnost, ki ji ni para v svetu, saj se je pojavila 
in se sčasoma razvila v pravo ljudsko umetnost samo na 
ozemlju, kjer smo živeli Slovenci, torej v današnji matični 
Sloveniji in delno v zamejstvu v Italiji in na avstrijskem 
Koroškem. Kaj je motiviralo naše prednike pred dvesto 
leti, da so se lotili slikanja panjev, lahko danes samo 
ugibamo. Najverjetneje občudovanje marljivih čebelic, 
ki so jim bile vzor pridnosti, redoljubnosti in ljubezni 
do doma, saj so ga neustrašno branile pred sovražniki 

tudi za ceno lastnih življenj. Zato ni čudno, da najdemo 
na starih čebelnjakih še danes kakšen obledel napis, 
kot je na primer tale: Ko delo vaše opazujem, lenobe 
svoje se sramujem, ali pa: Po čebelah se zgleduj! Kakšno 
spoštovanje so uživale pri ljudeh čebele, lahko vidimo 
tudi s starih črno-belih fotografij, ki so nastale v začetku 
prejšnjega stoletja. Kadar se je hotel čebelar fotografirati 
ob čebelnjaku ali ob kakšnem čebelarskem opravilu, si je 
nadel najboljšo obleko ali celo ljudsko nošo. Čebela tudi 
ne pogine, kot velja za ostale živali, ampak umre.
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ČEBELARSTVO

V pričujočem sestavku se želim nekoliko bolj posvetiti 
slovenskemu ljudskemu panju »žnideršiču« in 
kranjskemu čebelnjaku, ki predstavljata dva pomembna 
elementa naše kulturne čebelarske dediščine. 

ki ga s kratico imenujemo tudi LR-panj. Tisto obdobje 
imenujemo tudi čas »panjske vojne«, ki pa ni prinesla 
kakšnega večjega preobrata. AŽ-panj je danes še vedno 
enako priljubljen, kakor je bil pred sto leti. In zanimivo, 
zanj so se začeli zadnje čase zanimati tudi tuji čebelarji. 
Pred tremi leti je pripeljal v Slovenijo na strokovno 
ekskurzijo prvo skupino čebelarjev iz Amerike naš rojak 
Mark Simonitsch. Obiskali so več naših čebelarstev in 
ko so videli, s kakšno lahkoto opravlja čebelar preglede 
čebeljih družin v AŽ-panjih in da pri delu lahko celo 
sedi, da se torej sploh ne utrudi, so navdušeno vzkliknili: 
»To je idealen panj za nas starejše čebelarje, ki nas je 
vedno več, ne samo v Ameriki, ampak v vsem razvitem 
svetu! Z njim bomo lahko čebelarili še v visoki starosti.« 

Že prvo leto so uvozili v ZDA zabojnik, napolnjen z 
»žnideršiči«, ki so jih ameriški čebelarji kljub visoki 
ceni dobesedno razgrabili, letos pa je šel čez veliko 
lužo že tretji zabojnik naših panjev. Prof. Janko Božič z 
Biotehniške fakultete v Ljubljani je že drugič v zadnjih 
dveh letih obiskal ameriške čebelarje in tam predaval o 
tehniki čebelarjenja v našem panju. Za njihove potrebe 
je napisal celo priročnik v angleščini. In zadnja novica. 
Pri piscu teh vrstic se je nedavno mudil polkovnik 
Todd A. Scattini, ameriški vojaški ataše, akreditiran 
pri ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. Povedal je, 
da bi mnogi ameriški vojaški veterani, med katerimi 
je veliko invalidov, radi čebelarili, toda nakladni LR-
panj jim tega ne omogoča. Ko pa je videl fotografijo 
slovenskega čebelarja iz okolice Pivke, ki je brez obeh 
nog in na vozičku uspešno čebelari z dvajsetimi AŽ-
panji, je prišel na idejo, da bi bil slovenski panj idealen 
tudi za ameriške vojne invalide. In še to: ne samo 
ameriški, zanj se zanimajo španski, francoski in še 
posebej italijanski čebelarji. Za slednje smo imeli letos 
na Goriškem že nekaj praktičnih delavnic, za drugo leto 
pa jih pripravljamo še več. 

S slovenskimi panji so ozko povezani tudi kranjski 
čebelnjaki. V naši deželi jih je preko 10.000 in so 
marsikje prepoznavni znak Slovenije, podobno kakor 
cerkvice na gričih in hribih. Čebelnjake so imeli nekdaj 
tudi v nemško govorečih  deželah, v Avstriji, Nemčiji 
in Švici, toda pred pol stoletja so začeli tam uvajati 
ameriški nakladni sistem, ki ne potrebuje skupne varne 
strehe čebelnjaka, zato so ti počasi izginjali. Še največ se 
jih je ohranilo v Švici, toda tisti se že na zunaj ločijo od 
naših, posebej po obiki strehe. Erika Mayr, predsednica 
čebelarskega društva Charlottenburg-Wilmersdorf, 
enega od 14 čebelarskih društev v Berlinu, pravi, da 
smo Slovenci lahko srečni, ker nam je uspelo ohraniti 
dragoceno kulturno dediščino naših  prednikov, kar 
pa nemškim zaradi nekakšnega napredka ni bilo dano. 
Čebelnjak predstavlja za čebelarja kraj, kamor se rad 
umakne in kjer se umiri. Vedno več je takšnih, ki so 
svoje čebelnjake preuredili v nekakšne apiterapevtske 
komore, kjer lahko njihovi prijatelji in znanci  vdihavajo 
zdravilni aromatični zrak, ki veje iz panjev. Čebelnjaki 
torej niso le manjše ali večji hišice, v katerih so čebele 
varne pred dežjem, vetrom, mrazom ali poletno pripeko, 
ampak postajajo pravi sanatoriji, v katerih se človekov 
duh in telo dobro počutita. 

Franc Šivic

V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do velikih odkritij 
in inovacij na vseh področjih človekovega ustvarjanja in 
tudi čebelarstvo pri tem ni bilo izvzeto. Pravo revolucijo 
je pomenil izum panja s premičnim satjem, ki mu je 
botroval ameriški čebelar Langstroth. Zaradi svoje 
praktičnosti in enostavnosti se je kmalu po nastanku 
leta 1852 razširil po vseh ameriških zveznih državah, 
nato pa še po ostalih celinah sveta. Danes ga najdemo 
povsod, tudi v Sloveniji. Njegova velika prednost pred 
ostalimi panjskimi sistemi je v tem, da ga čebelar zelo 
preprosto povečuje z dodatnimi nakladami  in ga tako 
prilagaja moči posamezne čebelje družine. Izdela ga 
lahko vsakdo, ki ima vsaj nekaj osnovnega mizarskega 
orodja in spretnosti. V Sloveniji se je pojavil v začetku 
prejšnjega stoletja, vendar se zanj naši čebelarji niso 
ogreli. Tisti, ki so ga poizkusili, so našli na njem cel kup 
napak. Pritoževali so se, da je neroden za prevoz, da 
čebele v njem slabo prezimujejo, ker stoji na prostem, 
izpostavljen vremenskim ujmam, ker les hitro propade 
in ker ga tuje čebele rade ropajo. V roke ga je dobil tudi 
znani velečebelar in podjetnik Anton Žnideršič iz Ilirske 
Bistrice. Nekaj časa ga je preizkušal, nato pa zavrgel iz 
podobnih argumentov kakor mnogi ostali čebelarji. 
Toda njegov nemirni, ustvarjalni duh ni počival. Želel 
je ustvariti moderen panj, ki bi zadovoljeval potrebe 
slovenskih čebelarjev in bi se navezoval na tradicijo. To 
pomeni, da bi bil praktičen za prevažanje na paše in bi se 
ga lahko zlagalo v čebelnjak, kot so nekdaj naši predniki 
zlagali kranjiče. Pri snovanju mu je kot vzorec služil tako 
imenovani »listovni« panj nemšega učitelja Albertija. 
Temeljito ga je predelal in ga po večletnih poizkusih leta 
1910 končno ponudil slovenski čebelarski javnosti. Zanj 
je napisal tudi navodila, v katerih je pojasnil, da novi 
panj ni idealen, ker idealnega panja ni mogoče narediti, 
je pa neprekosljiv za prevažanje na paše. Kmalu se ga 
je oprijel naziv »žnideršič« ali pa AŽ-panj (skrajšano 
Alberti Žnideršič) in tako ga poimenujemo še danes. 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je med 
slovenskimi čebelarji pojavila manjša skupina 
nezadovoljnežev, ki je smatrala, da je »žnideršič« 
zastarel in da bi bil vendarle že čas za uvajanje 
nakladnega sistema panjev, predvsem Langstrothovega, 
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ZAHVALE

ZAHVALA MEDGENERACIJSKEMU DRUŠTVU ZA 
KAKOVOSTNO STAROST LOŠKI POTOK OZIROMA 
PROSTOVOLJKAM IN PROSTOVOLJCEM
Naj se v prvi vrsti zahvalimo gospe Frančiški Sterle, 
ki že vrsto let vsak prvi in tretji petek v mesecu vodi 
molitveno skupino, ki našim stanovalcem pomeni zelo 
veliko, ter gospe Milki Mišič, ki je do pred kratkim 
imela vsak četrtek urico petja in tako popestrila dan 
našim stanovalcem. 

Poleg zaposlenih poskrbijo za različna dogajanja v 
domu starejših občanov tudi prostovoljci MDKS Loški 
Potok. Največ truda zagotovo vložijo pri organizaciji 
svete maše za bolne in invalidne v cerkvi sv. Lenarta. 
Hvala jim za pomoč pri prevozu naših stanovalcev 
od doma do cerkve. Prijeten del za naše stanovalce je 
tudi druženje s pogostitvijo po sveti maši, za katero se 
tudi zahvaljujemo prostovoljcem MDKS. Zahvala pa 
gre tudi številnim drugim prostovoljcem, ki pomagajo 
pri različnih domskih aktivnostih, na pikniku za 
stanovalce in svojce ali prihajajo kot družabniki. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki pridejo v dom in se 
predstavijo s svojimi različnimi znanji in  veščinami 
(peka raznega peciva, izdelovanje velikonočnih butar, 
ptičjih krmilnic …) in mladim prostovoljcem, ki prosti 
čas preživite z našimi stanovalci.

Ravno tako se zahvaljujemo tudi vsem ostalim, ki  nam 
na različne načine pomagate, da lahko stanovalcem 
omogočimo čim kvalitetnejše bivanje v našem 
domu – s svojimi kulturnimi nastopi in programi ter 
prispevanjem materiala za delovno terapijo.

Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Naša želja je, da 
tako sodelujemo še naprej, in vabimo še ostale občane 
naše občine, da se nam pridružite kot družabniki ali na 
kakršenkoli drugačen način.

Zaposleni in stanovalci DSO Loški Potok

ZAHVALA
Četrtek, 29. septembra 2016, je bil za našo družino 
prav poseben dan. Ta dan se nam je namreč uresničila 
dolgoletna želja, da smo končno tudi mi dobili pitno 
vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Za našo družino 
pomeni to ogromno spremembo na boljše, saj si ljudje v 
današnjem času le težko predstavljajo, kako je živeti brez 
javnega vodovoda. Zato se ob tej priložnosti iskreno in 
najlepše zahvaljujemo županu občine Loški Potok g. 
Ivanu Benčini in občinski upravi, da so imeli posluh 
za rešitev našega problema in so izvedli omenjeno 
investicijo. Zahvaljujemo se občinskima svetnikoma 
iz Travnika, gospe Romani Lavrič in gospodu Marku 
Lavriču, ter predsedniku vaškega odbora Travnik 
gospodu Francu Levstku, ki so se vsa leta vsak po svoje 
aktivno trudili, da bi vodovod pripeljali tudi v Dednik 
in k Beli Vodi. Zahvaljujemo se tudi podjetju Hydrovod 
d. o. o. in njenemu direktorju Antunu Gašparcu ter 
izvajalcu del, podjetju Samprt d. o. o. iz Loške doline. Še 
enkrat vsem skupaj iskrena hvala.

Družina Knavs iz Dednika
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, 
stare mame in babice 

AMALIJE LAVRIČ
(1933–2016)

iz Travnika

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji v jeseni njene-
ga življenja delali družbo ter krajšali dneve, jo v času 

bolezni obiskovali in bodrili. 
Hvala vsem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, 

cvetje, svete maše ter tihe molitve in vsem, 
ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni 

zadnji poti k večnemu počitku.
Posebej se zahvaljujemo dr. Petru Rusu in medicinskim 
sestram ZP Loški Potok ter celotnemu kolektivu Doma 

starejših občanov Loški Potok.
Hvala gospodu župniku Bojanu Travnu za lep cerkveni 
obred, pevskemu zboru za zapete poslovilne pesmi in 

Komunali Ribnica.

Žalujoči: vsi njeni

V SLOVO

Prazen dom je in dvorišče,

zaman oko te naše išče,

sledi ostale so povsod

od dela tvojih pridnih rok.

Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče, 

sledi ostale so povsod

od dela tvojih pridnih rok.

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje,

hvala ti za čas, ljubezen, skrbi,

hvala ti za bisere, vtkane v trpljenje,

mama, naj ti večna lučka gori.

Izpred oči izginil je tvoj obraz
in ne sliši več se ljubeči glas.
Stol osamljen tam stoji,
naš dom je prazen, saj tebe ni.
Nihče ne more te nadomestiti, 
nikoli te ne bomo nehali ljubiti.

ZAHVALA

Ob smrti

SLAVKE KRIŽ 
1937–2016

iz Podplanine 14

se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem, 

g. župniku Bojanu Travnu in g. župniku iz Čabra ter 

častnim sestram iz Čabra za vso pomoč v času njene 

bolezni in za zadnje slovo od nje.

Lepo se zahvaljujemo tudi dr. Petru Rusu in 

ge. Renati Troha iz Zdravstvene postaje Loški Potok 

za medicinsko oskrbo.

Zahvaljujemo se tudi 

Komunali Ribnica za poslovilni obred.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Nenadno nas je zapustila

ALBINA BENČINA 
(4. 8. 1941–4. 8. 2016)

iz Travnika 12

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, 

sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in 

jo pospremili na njeni zadnji poti!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob zadnjem slovesu od naše drage mame, 
stare mame in prababice

IVANE LAVRIČ
(29. 05. 1921–07. 07. 2016)

iz Retij 78

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše, 

se udeležili zadnjega slovesa.

Hvala vsem, ki ste jo razveselili z obiski.

Hvala dr. Petru Rusu in DSO Loški Potok za vse,
 kar so storili zanjo.

Hvala g. župniku za poslovilni obred, 
sodraškim pevcem za zapete pesmi, Komunali Ribnica 

za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njeni
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ZAHVALA

Zapustila nas je draga mama in stara mama ter sestra

LJUDMILA TROHA
27. 8. 1944–23. 8. 2016

iz Drage 12

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani, izrekali sožalje, darovali cvetje in sveče. 

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku. 

Zahvaljujemo se dr. Petru Rusu in kolektivu 
Doma starejših občanov Loški Potok. 

Hvala gospodu župniku za lep poslovilni obred, 
pevskemu zboru za ganljivo petje in 

Komunali Ribnica za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njeni

V SLOVO

Razum nam pravi, 

da je odrešitev. 

Srce pa ne razume in boli ...

Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče.

V naših srcih z najlepšimi spomini

vsak korak spremljal boš v tišini.

Srce je omagalo,

tvoj dih je zastal,

a nate spomin

bo večno ostal.

ZAHVALA

ob izgubi našega dragega

BRANKA LEVSTKA 
(1955–2016)

Iskrena hvala vsem, ki ste mu v tolikšnem 

številu izkazali spoštovanje in ga pospremili 

na njegovi zadnji poti. 

Hvala za tople besede sožalja ter vso podporo, 

s katero ste nam lajšali bolečino v težkem času bolezni in 

ob njegovemu slovesu.

Posebna zahvala medicinskemu osebju 

Zdravstvenega doma Hrib - Loški Potok, 

predvsem pa patronažni sestri Renati.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, 
stari oče, tast, brat in stric

ALOJZ KORDIŠ
(24. 08. 1941–19. 08. 2016)

iz Malega Loga 34

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 

stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče in darove za svete maše.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi 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



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(5. november in 3. december 2016) - vsakokrat od 

7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro 

moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic, 

posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov, 

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

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

in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega, 

kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli 

vašim željam!

Vam po ugodnih cenah nudi:
 mačehe in druge jesenske sadike.
 zemljo in pesek za grobove,
 krizanteme v loncih različnih velikosti,
 cvetlične aranžmaje za 1. november,
 rezano cvetje in lončnice,
 darilni program in aranžiranje daril,
 žalno fl oristiko (brezplačna dostava)

Sprejemamo tudi naročila po vaši izbiri!

Za obiske se priporočamo!

Delovni čas:

Od 1.7.2016 imamo nov delovni čas:

Pon., sre., pet.: od 8.00 do 18.00
Tor., čet.: od 13.00 do 18.00
Sobota: od 7.30 do 12.30

V mesecu oktobru bo cvetličarna 
odprta od 8.00 do 18.00

CVETLIČARNA 
SPOMINČICA

BOŽENA KOVAČIČ S.P.
PODGORSKA CESTA 12
1317 SODRAŽICA

Tel.: (01) 8366 016
Mobitel: 031 631 386


