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Vabimo vas na tradicionalni
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
POTOŠKIH PEVSKIH ZBOROV,
ki bo v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 18. uri
v šolski telovadnici na Hribu v Loškem Potoku.

Na koncertu bodo nastopili:
otroški pevski zbor osnovne šole
mladinski pevski zbor osnovne šole
mešani pevski zbor planinskega društva
dekliški pevski zbor Ave verum
vokalna skupina Potoški fantje
pevska skupina Binklarji
članice DU Loški Potok Povasjenke
Vljudno vabljeni!

Spoštovani bralke in bralci
Odmevov,
samo nekaj dni nas še loči od novega leta. In ob koncu zaključenih obdobij smo že navajeni, da
se ozremo nazaj, zajamemo dih
in se pripravimo na nove dogodke. Na tem mestu nimam namena
pogrevati dogodkov, ki so v letu
2016 zaznamovali svet in našo
ožjo domovino. Napisala bom
le nekaj besed, ki jih namenjam
vsem, ki Odmeve jemljete v roke
in v njih najdete kaj takšnega, kar
vas spomni na prijetna doživetja,
na druženja s prijatelji, morda na
dogodke, ki se jih niste mogli ali
utegnili udeležiti, čeprav bi se jih
radi. V imenu uredniškega odbora in vseh ostalih, ki redno
ali občasno prispevajo svoje članke, vam sporočam, da nas
veseli, kadar dobimo od vas, ki Odmeve prebirate, kakšen
lep odziv. Nekaj imamo celo takih bralcev, ki Odmeve počasi preberejo od prve do zadnje strani. Obljubimo vam, da
se bomo tudi v letu 2017 zelo potrudili, da bi bili z Odmevi
zadovoljni in bi jih še naprej radi prebirali.
Želimo vam vesele božične in novoletne praznike! Upamo,
da jih boste pričakali in preživeli v družbi najljubših in da
bodo minili tako prijetno, da bodo lepa vstopnica v novo
leto 2017! To je zdaj še zelo skrivnostno. Malo si že mislimo, kaj nam bo prineslo, lahko pa nas tudi preseneti. Upajmo, da bodo presenečenja pozitivna.
Želimo vam, da bi vam novo leto 2017 izpolnilo vse želje,
vse ostalo, kar vam prinaša, pa naj bo čimbolj prijetno.
Srečno novo leto 2017!
Mojca Lavrič v imenu uredniškega odbora
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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 fotografijo
v formatu JPG ali podobno. Fotografij, 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
fotografij in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov:
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški
Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo
številko ODMEVOV je 2. februar 2017.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Bliža se konec leta, čas, ko naredimo inventuro
preteklega leta in se ozremo naprej. Pa ne le na
naslednje leto, pač pa je prav, da si začrtamo smer
delovanja v prihodnjem desetletju in še dalj ter tej
usmeritvi sledimo.

Obnova vodovodnega sistema na vrhu Hriba pred investicijo in
po njej

Tudi v letu 2016 je bil glavni poudarek na izboljšanju
in razširitvi vodovodnega omrežja v občini. Tako
smo obnovili vodovod na najbolj problematičnem
delu na vrhu Hriba. Z denarjem, ki smo ga namenili
tej investiciji, smo dodatno uredili 120 m vodovodne
napeljave glede na prvotni načrt, in sicer zaradi nižjih
cen izvajalcev. Tako smo zgradili 364 m dvocevnega
vodovoda (ena cev je namenjena povezavi vodohranov),
zgradili fekalno in meteorno kanalizacijo, uredili
javno razsvetljavo, položili cevi za telekomunikacijske
kable in cesto na novo asfaltirali. Obnovili smo 300 m
lokalne ceste proti Retjam, naredili prepuste za fekalno
in meteorno kanalizacijo in uredili javno razsvetljavo.
Na javno vodovodno omrežje smo priključili zaselek
Dednik, hkrati smo v vodohranu pod Dednikom
in na Lazcu nadgradili črpalke in uredili daljinsko
krmiljenje v vodohranih Hrib, Dednik in Lazec. Na
Kapli, od regionalne ceste Hrib–Travnik do Srednje
vasi, smo sanirali podporni zid, s katerega je padalo
kamenje, hkrati pa smo obnovili del vodovodne
napeljave na tem odseku, kjer smo zamenjali na več
delih poškodovano salonitno cev, namenjeno oskrbi
z vodo Srednje in Šegove vasi. Koncesijske dajatve, ki
jih dobimo na račun izkoriščanja državnih gozdov, so
namenska sredstva, namenjena urejanju lokalnih in
gozdnih cest. Del tega denarja je bil namenjen cesti
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v Retjah in urejanju več
odsekov gozdnih cest, in
sicer v Malem Logu, na Travi,
v Srednji vasi pri Dragi in
v Starem Kotu, večino smo
tudi asfaltirali.
Hkrati z izvajanjem del pa
smo pripravljali vse potrebno
za prihodnje investicije. Leto
2017 bo investicijsko zelo
zahtevno. Zgradili bomo prizidek vrtca in uredili
okolico, saj bo treba žrtvovati del parkirišča pred šolo
za razširitev igrišča za najmlajše. V sodelovanju z
direkcijo za ceste bo potekala rekonstrukcija regionalne
ceste od centra Hriba do konca naselja v smeri
Sodražice, v dolžini približno 500 m. Naš delež pri tej
investiciji je okoli 250.000€, uredili pa bomo pločnik,
vodovodno napeljavo, meteorno kanalizacijo in javno
razsvetljavo. V centru Hriba bo potrebno posekati
lipi med trgovino Mercator in KTC-jem, saj sta v zelo
slabem stanju. Na tem mestu bomo zasadili novo
lipo in na novo uredili okolico. Ena večjih investicij
bo potekala tudi v industrijski coni v Podpreski, saj
je občina na dražbi odkupila nepremičnine podjetja
Nolik v stečaju. Urediti je potrebno infrastrukturo
za ponovno oživitev tega območja, hkrati pa bomo
obnovili objekt bivše žage in pričakujemo, da bo
proizvodnja v njem stekla že v letu 2017. S tem pa z
investicijami v občini še nismo končali. Lesna zadruga
Loški Potok je na javnem razpisu letos poleti pridobila
koncesijo za izgradnjo daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso (DOLB) za ogrevanje centra Hriba.
Projekt je končan in je v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja, poteka izbira izvajalca, vse to pa je pogoj za
pridobitev nepovratnih sredstev v ta namen. Če bo šlo
vse po načrtih, bo tudi gradnja daljinskega ogrevanja
stekla spomladi. Kurilnica je tudi prva faza izgradnje
bodočega večnamenskega objekta na Hribu. Že v tej fazi
bo narejen izkop za celoten objekt, urejenih bo nekaj
parkirišč in polnilna postaja za električne avtomobile.
Želim vam veliko sreče in uspeha pri izogibanju
gradbišč na Hribu. Tudi dragarski konec bo dobil svoj
del težav iz tega naslova. Direkcija za ceste bo obnovila
del ceste med Lazcem im Podpresko, nadaljevala se
bo rekonstrukcija ceste od Trave do mejnega prehoda
s Hrvaško, po zagotovilih pa naj bi asfaltirali tudi
odsek ceste do mostu čez Čabranko v Črnem Potoku.
Letos smo skupaj z mestom Čabar na hrvaški strani
kandidirali za nepovratna sredstva preko projekta
Interreg, in sicer za čezmejno sodelovanje v primeru
naravnih in drugih nesreč. V sklopu tega je predvidena
tudi obnova mostu v Črnem Potoku. Upam, da bomo
uspešni in bomo v letu 2018 obnovili tudi most.
Kot je že nekaj časa znano, Pošta Slovenije racionalizira
svoje poslovanje, posledično bo tudi pošta na Hribu
postala pogodbena pošta. Pogodba za opravljanje
poštnih storitev je že sklenjena z Lesno zadrugo Loški
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Sanacija podpornega zidu z obnovo vodovoda na Kapli pred
investicijo in po njej

Potok, bo pa ta način delovanja zaživel predvidoma
poleti 2017. To sicer za občane ne pomeni kakšne
posebne spremembe, saj bo pošta delovala na isti
lokaciji, predvidoma tudi z enakim delovnim časom in
tudi poštarji bodo svoje delo opravljali tako kot doslej.
Kakšna je predlagana usmeritev za naslednje desetletje
in naprej?
Prebivalstvo občine počasi, a vztrajno upada in se
stara, tako kot na nivoju celotne države. To pa pomeni
več socialnih transferjev, ob enaki infrastrukturi je
plačnikov za vodo in kanalizacijo manj, stroški pa
ostajajo enaki ali se povišujejo. Državnih sredstev na
občana je letos sicer malenkost več, ni pa upati, da
bo država v bodoče kaj bolj radodarna. Za 530€ na
občana moramo skrbeti za vrtec, šolo, zdravstvo, vodo,
kanalizacijo, odvoz smeti, obnovo občinskih cest,
zimsko službo, socialne pomoči, pa še sem kaj pozabil.
Zaradi konfiguracije terena imamo strošek elektrike
za 1 m3 načrpane vode trikrat višji kot v Sodražici ali
Ribnici. Enako je s kanalizacijo. Strošek obratovanja
čistilne naprave v Malem Logu je iz tega naslova izredno
velik, predvsem za elektriko, saj je na tem območju pet
črpališč. Podobno bo na ostalem območju Loškega
Potoka. Stroški za občane so enostavno previsoki,
lahko jih del pokrije občina s subvencijo, to pa pomeni
manj denarja za druge namene. Torej dolgoročno nič
kaj prijetna slika. Lahko stokamo nad svojo usodo,
lahko tudi kaj spremenimo.
Letos smo dali izdelati študijo vetrnega potenciala
v občini. Obstaja nekaj zanimivih lokacij. Najbolj
zanimiv pa je iz več razlogov greben od Podpreske v
smeri Trave na desni strani. Visok je okoli 1000 m,
listavce je polomil žled, smreko pospravil lubadar in
naredil prostor za vetrno polje. Na tem štiri kilometre
dolgem grebenu je po študiji prostora za devet vetrnih
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elektrarn po 1 MW. Ideja je,
da bi vetrno polje postavila
Lesna
zadruga
Loški
Potok, ki je registrirana kot
socialno podjetje, torej je
delitev dobička med člani
zelo omejeno. Ena vetrna
elektrarna bi po študiji in ob
napovedanih subvencijah
države (subvencija naj bi
bila za 15 let) proizvedla
letno za 300.000€ elektrike,
kar bi ob ceni investicije 1,5
milijona € za vetrno elektrarno pomenilo izplačilno
dobo med 5 in 7 let. Po poplačilu kredita bi bilo na
voljo nekaj manj kot 300.000€ na leto. In to krat 9.
To pa je več, kot je letni proračun občine. Zadruga bi
prispevala elektriko za črpališča za vodo in kanalizacijo,
mogoče še za javno razsvetljavo, to pa bi pomenilo
nižje položnice za vsa gospodinjstva v občini. Večino
ostalih sredstev pa bi morala investirati na območju
občine. Vetrno polje bi zadruga gradila s krediti, lastni
delež, ki ga je treba zagotoviti in ga zadruga nima, pa
bi zagotovili na način, da bi občani lahko kupili delež
v vetrnem polju. Tudi lastniki zemljišč, kjer bi bilo
vetrno polje, bi se lahko odločili, da namesto kupnine
postanejo solastniki vetrnega polja. Ideja je, da delež
v vetrni elektrarni lahko kupijo le občani občine
Loški Potok in tudi člani zadruge so lahko le naši
občani. Ideja je bila predstavljena občinskemu svetu
in predsednikom vaških skupnosti. V kratkem bomo
naredili predstavitev za vse občane, ki jih to zanima, in
organizirali ogled vetrnice v Razdrtem. Občinski svet
pa je v proračunu za leto 2017 že namenil sredstva za
fizično izmero hitrosti vetra, na osnovi katere se lahko
odločimo o investiciji. Seveda pa boste imeli glavno
besedo občani. Če boste idejo podprli, bomo naredili
vse, da projekt izpeljemo v skupno korist, da bomo
imeli na voljo svoja investicijska sredstva in ne bomo
odvisni zgolj od dobre volje države.
Odločiti se moramo, v katero smer bi radi šli. Ali v smer
revitalizacije občine, predvsem Dragarske doline, v
smer zaposlitvenih možnosti, v smer podpore mladim
družinam, da bodo imele ugodne pogoje za delo in
bivanje, ali v smer turističnega naselja, kjer bomo
stalni prebivalci s svojimi potrebami predstavljali zgolj
motnjo v podeželski idili. Nekateri občasni prebivalci
občine že sedaj vlagajo precej energije, da nas ovirajo
pri urejanju občine in razvoju, za kar pa jim nismo
posebej hvaležni.
V letu 2016 se je do konca novembra v občini rodilo
22 otrok. Več kot desetletje jih ni bilo toliko. Ob
lanskem občinskem prazniku sem omenil, da bomo
razširili vrtec in da je na vas, občankah in občanih, da
poskrbite, da ne bo prazen. Izgleda, da je zaleglo. Kar
tako naprej.
Želim vam srečno, zdravo in uspešno leto 2017. In naj
piha veter.
Ivan Benčina, župan

Odmevi

OBČINSKI SVET

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 27. 10. 2016
Svetniki so bili seznanjeni s poročilom o poslovanju KTC-ja, ki sta ga predstavili ga. Marta Bajc in Tjaša Intihar. V
KTC-ju je bilo v letu 2015 77.853,95 evrov prihodkov in
108.332,76 evrov odhodkov, kar predstavlja primanjkljaj
prihodkov nad odhodki v višini 30.478,81 evrov. Veliko
časa in denarja je bilo porabljenega za ustvarjanje blagovne znamke »opazovanje medveda«. Predstavljeni so bili še
drugi stroški. Iz vsebinskega poročila je razvidno, da se je
v letu 2015 število gostov povečalo za skoraj 40 %, predvsem na račun ogleda medveda. KTC dobro sodeluje z LD
Loški Potok, saj z novo opazovalnico medveda ponujajo še
bolj atraktivno in pristno doživetje. Sodelujejo s Kompasi
Ljubljana, Novo mesto in Postojna. Prisotni so na različnih
rezervacijskih portalih in na vseh pridobivajo vedno boljše
ocene. Aktivni so tudi na družbenih omrežjih, kjer objavljajo dogodke, akcije in novosti.
V skladu z določbami zakona o financiranju občin so bili
občinski svetniki seznanjeni s poročilom o izvrševanju
proračuna občine v prvem polletju 2016.
Občinski svet je sprejel tudi rebalans proračuna občine za
leto 2016. Rebalans proračuna je nižji od veljavnega proračuna, saj ni načrtovanih sredstev iz proračuna države
oz. EU za namen MKČN Travnik (ni bilo razpisa za ta namen). Prav tako ni sredstev, predvidenih za daljinsko ogrevanje. Povečani so odhodki za rekonstrukcije in popravila
cest (vrh Hriba, Retje, Kapla), povečana so sredstva za obnovo vodovoda. Nov strošek je nakup poslovnih objektov
v Podpreski, o čemer je bil sprejet sklep občinskega sveta.
Ob koncu leta naj bi bilo na računu občine –184.816 evrov,
pokriti pa bodo iz sredstev, ki so bila na računu 31. 12.
2015, pozitivna razlika pa se bo prenesla v leto 2017.
Obravnavan je bil tudi osnutek proračuna občine za leto
2016, ki je bil dan v javno razpravo pred pripravo predloga
proračuna, ki je bil uvrščen na decembrsko sejo občinskega
sveta. O investicijah, ki jih predvidevamo v letu 2017, si več
preberite v županovem članku.

Sprejet je bil predlog Osnovne šole dr. Antona Debeljaka
glede sofinanciranja razširjenega programa OŠ, ki se financira iz sredstev lokalne skupnosti. Tudi v letu 2017 bo občina sofinancirala enake programe kot v letu 2016.
Tudi sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2016/2017
v enoti vrtca pri OŠ dr. Antona Debeljaka se v primerjavi
s sistemizacijo preteklega leta ne spreminja, saj se število
skupin v vrtcu pri osnovni šoli ne spreminja.
Do konca koledarskega leta 2016 ostaja enaka tudi višina
ekonomske cene v enoti vrtca pri OŠ dr. Antona Debeljaka.
Občinski svet je opravil tudi obravnavo osnutka Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v gospodinjstvu v občini Loški Potok. Obrazložitev je podal direktor Komunale Ribnica, g. Bojan Trdan.
Področna zakonodaja se je v času po sprejemu zadnjega
veljavnega odloka bistveno spremenila. S podelitvijo koncesije javni službi Komunala Ljubljana je občina obdelavo
in odlaganje odpadkov prepustila Snagi Ljubljana in te dejavnosti Komunala Ribnica ne opravlja več. Z uredbo se je
spremenil tudi način obračuna, ki velja že dve leti. Nova je
tudi veljavnost uredbe o bioloških odpadkih, katerih odlaganje in obdelava v starem odloku še nista opredeljena.
To so bistvene novosti, zaradi katerih je bil pripravljen novi
odlok. Dejansko bodo z novim odlokom postopki s področja komunale urejeni tako, kot se v praksi že izvajajo.
Občinski svet občine Loški Potok je sprejel sklep o subvenciji za storitve, povezane z greznicami in MKČN za
leto 2017. Na osnovi tega sklepa bo občina tudi v letu 2017
subvencionirala plačilo storitev, povezanih z greznicami in
MKČN, tako kot v letu 2016.
Občinski svet je sprejel tudi sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2017. Ker je višina vrednosti točke enaka kot v letu
2016, bomo naslednje leto NUSZ plačevali v enakem znesku kot letos.
Mojca Lavrič

ZDRAVSTVENO VARSTVO VOJNIH VETERANOV PO 1. 1. 2017
V letu 2013 je Zakon o uravnoteženju javnih financ
(ZUJF) posegel tudi na področje vojnih veteranov in z
odločbo upravnega organa je bila tedaj mnogim veteranom ukinjena pravica do plačila zdravstvenih storitev
v višini razlike do polne vrednosti storitev (dopolnilno zdravstveno zavarovanje). Pravico do zdravstvenega
varstva vojnih veteranov je v letu 2016 priznal Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016
in 2017 le nekaterim vojnim veteranom.
S 1. 1. 2017 se ta pravica ponovno zagotavlja v polnem
obsegu – ob izpolnjevanju naslednjih splošnih pogojev
po Zakonu o vojnih veteranih:
■ priznan status vojnega veterana po zakonu in
■ dopolnjena starost 55 let (pred dopolnjeno starostjo 55
let pa le v primeru ugotovljene trajne popolne izgube
delovne zmožnosti).
Tistim vojnim veteranom, ki jim je s 1. 1. 2013 prenehala
pravica do plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja
zaradi preseganja osnove za veteranski dodatek, se s 1. 1.
2017 ponovno prizna ta pravica. Postopek bo upravna
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enota uvedla po uradni dolžnosti.
Po uradni dolžnosti bo upravna enota odločila tudi o pravici tistih vojnih veteranov, ki so v letu 2016 vložili vlogo
in jim je bila pravica priznana le do 31. 12. 2016.
Vojni veterani, ki jim je ta pravica po ZUJF prenehala zaradi starosti (na dan 1. 1. 2013 so bili mlajši od 55 let),
bodo do konca novembra 2016 s strani UE Ribnica prejeli obvestilo s priloženim obrazcem vloge za uveljavitev
pravice, ki naj ga izpolnijo in vrnejo na UE Ribnica.
Tisti, ki še ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice, lahko zahtevo za priznanje pravice do zdravstvenega
varstva vložijo sami, ko dopolnijo starost 55 let.
Pomembno opozorilo:
Veteranom samim ni treba ničesar storiti na zavarovalnici, nikakor ne odjavljajte dopolnilnega zavarovanja.
Spremembo plačnika dodatnega zdravstvenega zavarovanja bo pri izbrani zavarovalnici uredila upravna
enota.
Primož Bučan
Načelnik Upravne enote Ribnica
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SPOROČILO URADA VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE
Spoštovane občanke in spoštovani občani,
ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih pripravah
verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal,
kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter
prostovoljci smo pokazali, da lahko na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro
in usklajeno sodelujemo.
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni
bil enkraten pojav, ampak je dejstvo, s katerim bomo
morali najti skupni način sobivanja. Že samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v katerem živimo, je
ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno
naravnanih rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle
k učinkovitemu obvladovanju migracij, ter solidarno
prevzema del odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno
stabilne, vendar pa je dogajanje v naslednjem obdobju
težko napovedati. Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo ves čas in da se bo
njihovo število v prihodnje še povečevalo.
Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov,
prilagojenih več različnim scenarijem. Medtem ko so
varnostni ukrepi usmerjeni predvsem v dosleden in
intenziven nadzor na meji, bomo z organizacijskimi
ukrepi migrantom, ki bodo prišli na območje naše države, zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu
z nacionalno in mednarodno zakonodajo.
Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi
strahu pred ponovitvijo lanskih množičnih prihodov
– marsikje po državi, še posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno zato, ker ne
želimo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-slovensko mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan,
poskušamo situacijo reševati na čim bolj kontroliran
način.
Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da migranti, ki jih je policija zaznala
pri nezakonitem prehodu meje, med obravnavo ostanejo čim bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj.
Hrvaški.
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se
bo število migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, tako povečalo, da jih ne bo
mogoče obravnavati v obstoječih policijskih enotah.
Centri bodo začasne narave, zaprtega tipa in vseskozi
pod nadzorom policije. Migranti bodo v centru največ
do 72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.
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Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer se bodo izvajali policijski postopki, in
bivalni del. Vse prevoze v center in iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor nad migranti
ter največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo.
V centrih bo zdravstveno osebje poskrbelo za nujno
medicinsko pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke
in mladoletnike brez spremstva.
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki
jih ima do migrantov po domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega prebivalstva. Vlada je
in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da do večjega
obsega nezakonitih migracij na našem ozemlju ne bi
prišlo, predstavniki pristojnih državnih organov pa so
v stalnem stiku s predstavniki vseh ključnih občin in
lokalnih skupnosti.
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno
zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Informacije o aktualnem
dogajanju na področju migracij in odzivu Slovenije
nanje so na spletni strani
pomoc.beguncem.gov.si.
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DOLŽNOSTI LASTNIKOV ZEMLJIŠČ OB KATEGORIZIRANIH
CESTAH V ČASU ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA CEST
Bliža se čas zimskih radosti, ki poleg veselja zaradi obilice snega lahko prinese tudi precej nevšečnosti, tako
posameznikom kot zimskim službam.
Kot že v preteklih letih bi vas radi tudi tokrat opozorili
na najpogostejše kršitve cestnoprometnih predpisov v
zimskem času, ki jih zagrešijo lastniki zemljišč ob javnih
cestah in s katerimi se v tem času srečujemo inšpektorji
za ceste, policija, občinsko redarstvo, upravljavci cest, še
posebej pa izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest.
Posamezni lastniki zemljišč ob cesti sneg pogosto s svojih dvorišč in dovoznih poti narinejo ob cesto ali celo na
cesto ali pločnik z namenom, da sneg odstrani zimska
služba, v prepričanju, da je to njena naloga in za to tudi
vsi plačujemo cestne dajatve. Pa temu ni tako.
V času sneženja je izvajalec zimske službe dolžan zagotavljati minimalno prevoznost cest. Vzdrževanje
prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih
razmerah je določena s prednostnimi razredi, v katere
so ceste in druge prometne površine razvrščene glede
na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Najprej se
plužijo glavne ceste, sledijo jim regionalne ceste, nato so
na vrsti lokalne ceste ter kot zadnje kategorizirane javne poti, kolesarske steze, parkirišča in pločniki. Sneg se
vedno pluži od ceste višje kategorije proti cestam nižje
kategorije. Individualni priključki, dovozi na zasebna
dvorišča ter pristopi do zemljišč in objektov se na javno
cesto »priključujejo«, zato so v primerjavi z javno cesto
»v podrejenem položaju«. Tej ugotovitvi sledi tudi veljavna zakonodaja. Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10,
48/12, 36/14, 46/15; v nadaljevanju ZCes-1) v 5. členu
določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna
koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob
javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. V drugem
odstavku tega člena je določeno, da je še zlasti prepovedano na cestišču javne ceste razsipati sipek material
(torej tudi metati sneg nanjo) razen posipnih materialov
v času izvajanja zimske službe, nanašati blato na cesto ali
cesto kako drugače onesnaževati ter puščati sneg ali led,
ki pade ali zdrsne na cesto. Za posameznika, ki ravna v
nasprotju s to zakonsko določbo, je zagrožena tudi globa v znesku 1.000 evrov.
ZCes-1 v 19. členu posebej ureja obveznosti lastnikov
zemljišč ob javni cesti, in sicer da so lastniki zemljišč ob
cesti dolžni na svojem zemljišču dopustiti vse posege,
ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste,
zlasti pa so dolžni dopustiti odlaganje snega na njihovo
zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če snega ni mogoče odlagati v okviru cestnega sveta. Lastnik
zemljišča, ki ne dovoli ali ovira odlaganje snega s ceste
na svoje zemljišče, se lahko kaznuje z globo 500 evrov.
Lastniki zemljišč ob cesti, ki sneg s svojih dvorišč in individualnih dovozov ali dostopov odlagajo v kupe ob
cesti ali pa ga narinejo ob rob ceste v prepričanju, da je
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zimska služba dolžna te kupe snega z roba ceste očistiti
ter jih odpeljati drugam, ravnajo v nasprotju s 97. in 98.
členom ZCes-1. V 97. členu ZCes-1 je določeno, da je ob
občinski cesti tako imenovani varovalni pas, ki je namenjen varovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu
ter tudi nemotenemu izvajanju rednih vzdrževalnih in
drugih del. Širina varovalnega pasu ob cesti je odvisna
od kategorije ceste in znaša vsaj 2 m ali več. Raba prostora v varovalnem pasu ceste je omejena, ne glede na
lastništvo zemljišča, na katerem se varovalni pas ceste
nahaja, posegi v ta prostor pa so dovoljeni le s soglasjem
upravljavca občinske ceste, torej občine. Posameznik, ki
v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja upravljavca ceste odlaga sneg ali izvaja kakršnakoli druga
dela, je lahko že samo zaradi tega, ker to počne brez soglasja upravljavca, kaznovan z globo 200 evrov.
Če pa je lastnik zemljišča ob cesti kup snega nametal
na priključku njegove dovozne poti do ceste, pa čeprav
je to sneg, ki je bil na njegovo dvorišče ali dovozno pot
odrinjen z javne ceste, ravna v nasprotju z 98. členom
ZCes-1. Ta namreč določa, da v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ni dovoljeno storiti ničesar,
kar bi lahko oviralo preglednost s priključka na javno
cesto. Posameznik, ki je kup snega na mestu priključka
nametal tako, da ovira preglednost ter je s tem povzročil
nevarno vključevanje v promet s svojega priključka na
javno cesto, se lahko kaznuje z globo 500 evrov.
Namen našega opozorila in navedenih zakonskih določb je splošna varnost vseh udeležencev v prometu, saj
udeleženec v prometni nesreči praviloma nikoli ni samo
povzročitelj nesreče. S svojim pravilnim ravnanjem boste kot lastnik zemljišča ob cesti prispevali za svojo varnost in za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. In
ne nazadnje boste s tem, ko boste odstranili sneg, ki je
bil v času pluženja s ceste odrinjen ali narinjen na vaše
zemljišče ob cesti ali na vašo dovozno pot, in ta sneg na
svojem zemljišču odložili čim dlje stran od ceste, tudi
bistveno pripomogli k čim bolj učinkovitemu izvajanju
zimske službe na javnih cestah. Na ta način boste zagotovili dovolj prostora za odlaganje snega, ki je v času
sneženja padel na cesto, izvajalec vzdrževanja ceste bo
tako lahko hitreje zagotovil prevoznost cest glede na
prednostne razrede ter hitreje začel tudi s čiščenjem kolesarskih stez, pločnikov in parkirišč.
Prav tako apeliramo tudi na vse voznike, ki svoje jeklene konjičke parkirajo na javnih površinah oziroma parkiriščih, da omogočijo izvajalcem zimske službe v času
izvajanja zimske službe nemoteno pluženje teh površin,
s tem da svoja vozila pravočasno umaknejo.

7

IZ POSLANSKIH PISARN

RAZPADANJE KOALICIJE
Čeprav se je predsednik
vlade Miro Cerar še septembra, ob drugi obletnici
vlade v intervjujih hvalil,
kako je njegova vlada trdna, uspešna in učinkovita, kako smo na dobri poti,
kako je zagotovil politično
stabilnost itd., nam predsedniki koalicijskih strank že
nekaj tednov kažejo svoj pravi obraz, ki je precej drugačen od tistega, ki ga opisuje Cerar. Nasprotja med SMC,
DeSUS in SD so čedalje očitnejša in tako velika, da jih
mediji ne morejo več prikrivati.
Nič v tej koaliciji ne deluje, kot bi moralo. Najbrž se
nihče med vami ne spomni kakšnih posebnih dosežkov
ali ukrepov, ki naj bi prinesli bistvene pozitivne spremembe oz. izboljšave. Da o reformah sploh ne govorimo. Katerokoli področje pogledate, ugotovite, da gremo
bolj nazaj kot naprej. Ni čudno, da nas prav vse države vzhodnega bloka, ki so vstopile v EU, dohitevajo po
kupni moči, čeprav so pred nekaj leti za nami še krepko
zaostajale. Čehi pa so nas že prehiteli.
Sicer pa se lahko o neučinkovitosti politik Cerarjeve vlade vsakodnevno prepričate na lastni koži.
Še posebej močno pa so se spori med strankami Cerarjeve koalicije razplamteli s parafiranjem sporazuma
med ministrstvom za zdravje in sindikatom zdravnikov Fides. Ministrica Milojka Kolar Celarc se je, kot vse
kaže, izpogajala za takšne finančne in druge posledice,
ki so povzročile huda nasprotovanja v drugih sindikalnih centralah ter v drugih dveh strankah koalicije. Nezadovoljni pa so tudi nekateri ministri iz SMC.
Razmere niso obetajoče, še posebej ker je parafiranje
spremljala vrsta laži in prikrivanj. Ministrica Milojka
Kolar Celarc, ki se je pogajala, ne zna pojasniti niti vse-

bine dogovora, ki ga je parafirala, zapleta se s prilogo, ki
enkrat je, drugič je ni, Cerarju pa je jasno samo to, da
mora ministrico obdržati za vsako ceno, sicer ga bodo
strici, ki v ozadju režirajo tok dogodkov, zamenjali.
A ni sporen samo sporazum s sindikatom Fides. Celotno dogajanje se pelje v napačno smer. Še preden se je
država po krizi stabilizirala, že je Cerarjeva vlada začela
deliti – nekaj tej plačni skupini in tem sindikatom, nekaj
drugim. To počne tako nerodno, da so vsi nezadovoljni in grozijo s stavkami. Z uvedbo dodatnega praznika,
2. januarja, je SMC sicer nekoliko poskušala pomiriti
strasti v javnem sektorju, a je to izpeljala tako štorasto,
da je povzročilo samo še dodaten revolt in slabo voljo.
Sploh pa bo prizadeto gospodarstvo.
Napovedovati vnaprej, kaj se bo zgodilo, je sicer nehvaležno. A čutiti je veliko nelagodje in tudi navzven se vidi,
da med vladnimi strankami in njihovimi politiki ni zaupanja in da se vse že intenzivno pripravljajo na volitve.
Ta vlada s pomembnimi izboljšavami zamuja, pravzaprav se na prav nobenem področju ne dogaja prav nič.
Probleme zdravstva sicer čutimo na lastni koži, ko ne
moremo do zahtevnejših storitev, a tako stanje je tudi
na ostalih področjih. Povsod denar polzi iz sistema
k raznim družbam, v katerih so že nastavili prave ljudi. Samo za družbo 2TDK, ki jo je za izgradnjo 2. tira
Divača–Koper nedavno ustanovila Cerarjeva vlada, je
v proračunu zagotovila 200 mio € in zaposlila 2 osebi.
Programa ni, poslovnega načrta ni, partnerjev za izgradnjo proge tudi ne, prav tako ne česa drugega. Izvajajo
se samo revizije nekih projektov, zraven pa poslušamo
številke o možnih pocenitvah. A tehnika pristopa je precej podobna tisti pri TEŠ 6 ali avtocestah.
Skratka, to so razmere, ko koalicija že prerazporeja denar in kadre za čas po volitvah.
Jože Tanko, poslanec SDS

Spoštovani občanke in občani,
želim vam blagoslovljene božičnonovoletne praznike, ponosno
praznovanje državnega praznika ter
obilo zdravja in uspehov v novem letu
2017.
Jože Tanko, poslanec
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ZGRADITI MORAMO NORMALNO SLOVENIJO
Sredi novembra smo
se krščanski demokrati
zbrali v Brežicah, kjer
smo na 10. kongresu
jasno sporočili: Zgraditi moramo normalno
Slovenijo, ki bo primerljiva z drugimi srednjeevropskimi državami. Za uresničitev te napovedi
smo na kongresu najavili nov politični okvir oz. tretji
steber. Ta bo predstavljal novo politično moč – moč
zmernosti, dialoga, povezovanja in konkretnih dejanj.
Okrog tega stebra želimo zbrati vse posameznike, civilno-družbene pobude in politične stranke, ki imajo
iskrene namene pomagati Sloveniji na njeni poti v normalno, sodobno evropsko državo.
Na številna vprašanja, zakaj potrebujemo ravno normalno Slovenijo, je potrebno reči naslednje: Ni normalno, da ljudje lahko čakajo tudi več kot leto dni
na operacijo. Ni normalno, da podjetniki razmišljajo
o selitvi proizvodnje v tujino, ker jim država ne nudi
spodbudnega okolja za boljši razvoj. Ni normalno, da
sodišča preganjajo reveže, medtem ko se lopovi, ki so
obogateli na račun države, še vedno sprehajajo na svobodi. Ni normalno, da se za družine ne nameni pravih
finančnih in moralnih spodbud. In ni normalno, da
imamo pokojnine, s katerimi ljudje komaj preživijo.
To so le nekateri najbolj izpostavljeni primeri, a v Sloveniji bi jih lahko našli še veliko. Trdim, da moramo
Slovenijo modernizirati, poskrbeti za močnejše gospodarstvo, večjo varnost in bolj pravično domovino. Prav
tako potrebujemo državo, kjer se mora ljudem delo
splačati.

Kljub temu da so mnogi državljani obupali nad politiko in si težko predstavljajo svetlejšo prihodnost, v NSi
še verjamemo v poštenost, delavnost, solidarnost in
pogum ljudi. Smo konservativni v vrednotah, liberalni
v ekonomiji in socialni v civilni družbi. Tudi na kongresu je bilo večkrat poudarjeno, da krščanski demokrati zelo cenimo delo, red, poštenost in družino. Prav
družini pa moramo nameniti še posebno skrb, saj je
osnovna celica naše družbe. Statistika kaže, da število
rojstev upada, in to bi nas moralo močno skrbeti. Zato
Slovenija potrebuje takšno socialno politiko, ki bo
družinam naklonjena in bo spodbujala tiste, ki si želijo
imeti več otrok. Ne smemo pozabiti tudi na naše mlajše generacije. Nič ni narobe, če gredo mladi za nekaj
časa v tujino in tam nabirajo izkušnje in si širijo obzorja. Problem pa je, če bi radi prišli nazaj, a se v Sloveniji
ne počutijo več dobrodošle. Prav zato si bomo v NSi z
vsemi močmi prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev
bolj normalne Slovenije, v kateri so zakoni jasni, učinkoviti in za vse enaki. In da pravna država tudi deluje.
Naj na koncu izpostavim tudi zadovoljstvo, da smo kot
država končno zbrali toliko politične volje in dostojanstva, da smo si upali pogledati tudi v tista najbolj
temačna poglavja naše polpretekle zgodovine, ki mnogim še danes povzročajo veliko trpljenja. Zakon o
prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se je v praksi izkazal za korak v pravo smer in upam, da bomo
tudi zaradi dostojnega pokopa vseh žrtev vojnega in
povojnega nasilja lahko kmalu govorili o zaceljeni narodovi rani in gradili na prihodnosti.
Ljudmila Novak, predsednica NSi

V mesecu decembru vam voščim blagoslovljene božične
in novoletne praznike in želim obilo notranjega miru
ter iskrenega veselja z vašimi najbližjimi. Hkrati pa
vam želim tudi, da bi dan slovenske samostojnosti
in enotnosti praznovali s ponosom in zavedanjem,
da s skupnimi močmi in odločnostjo lahko dosežemo
tudi zelo velike in pomembne stvari za ljudi in našo
domovino.
Ljudmila Novak, predsednica
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PODLUBNIKI OGROŽAJO NAŠE SMREKOVE GOZDOVE
V Sloveniji zavzemajo naravna rastišča smreke le okoli 8
odstotkov gozdov. V obstoječi lesni zalogi pa je smreke kar
tretjina. Podobno je na kočevskem območju, kjer smreka
po naravi raste le na najvišjih legah v Goteniški in Veliki
gori. V gozdovih in na opuščenih travnikih so lastniki gozdov in gozdarji pospeševali smreko in jo sadili. Uspešno se
širi tudi sama kot pionirska drevesna vrsta.
Tri sušna leta od 2001 do 2003 so povzročila, da so se
smrekovi podlubniki najbolj namnožili v zgornjem delu
Kočevskega polja do Lipovca, potem še okoli Grčaric in
Gotenice. Namnožitev je v gozdnogospodarskem območju Kočevje trajala sedem let in povzročila posek okoli
800.000 m3 smrekovega lesa oziroma podobno število dreves. V gozdovih je nastalo okoli 1500 ha ogolelih in vrzelastih površin.
Februarja 2014 je močan žledolom prizadel slovenske
gozdove. Občina Loški Potok je bila med bolj prizadetimi
predeli v kočevskem gozdnogospodarskem območju. Najhuje je bilo v okolici Podplanine, na Pargu nad Dragarsko
dolino ter ponekod v Loškem Potoku. Žled je poškodoval
predvsem listavce, iglavce manj, vendar dovolj, da je sposobnost smreke za naravno obrambo proti podlubnikom
padla. Tako se od lanskega leta spopadamo z drugo hujšo prenamnožitvijo podlubnikov. V lanskem letu smo v
gozdnogospodarskem območju Kočevje označili za posek
kar 210.000 m3 smreke, napadene s podlubniki.
Najhujša gospodarska škodljivca na smreki sta 5 mm velik
knaver ali osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus)
in manjši šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus).
Smrekovi podlubniki se normalno razvijajo pri temperaturah nad 7 ºC, rojiti pa začnejo, ko povprečne dnevne
temperature presegajo 17 ºC. Običajno se to zgodi zadnji
teden meseca aprila, letos pa se je najmanj deset dni prej.
Običajno naseljuje poškodovane in oslabele smreke, ob
prenamnožitvah pa tudi zdrava najbližja drevesa. Samica
v lubje izdolbe materinski hodnik ter tja odloži jajčeca, iz
katerih se razvijejo ličinke. Ob zrelostnem žrtju le-te prekinejo pretok sokov v drevju, zato se posuši. Ena generacija podlubnikov se razvije v času meseca in pol do dveh
mesecev (6–10 tednov). V ugodnih vremenskih razmerah
se v enem letu razvijejo tri osnovne in ena sestrska generacija, kar povzroči prenamnožitve in gospodarske škode
po gozdovih. Iz ene oplojene samice je lahko v enem letu
tudi več kot 100.000 potomcev. Podlubniki na svojih dlačicah prenašajo spore gliv modrivk. Glive prvih nekaj branik
obarvajo les v značilnem modrem tonu. Ta les ima enake
tehnične lastnosti kot neobarvan, vendar je obarvanost nezaželena, zato cena pade za tretjino ali celo več. Na tržni
vrednosti še bolj izgubijo dalj časa stoječe lubadarke z odpadlim lubjem in razpokanim lesom.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
odkrije večino žarišč in označuje napadeno drevje za posek. Manjši del žarišč odkrijejo bolj pozorni lastniki. Ob
rojenju se podlubniki zavrtajo v drevje in puščajo rjavo
črvino, ki je opazna na koreninskem vratu drevja na mahu
in pajčevini ter na listih okoliške vegetacije. Kasneje se posušijo krošnje in odstopa lubje na deblu. Vsaka generacija
podlubnikov ima večji obseg. Največ napadenega drevja se
opazi v mesecu juliju, avgustu in septembru (glej graf). To
je druga generacija, medtem ko napad tretje težje opazimo,
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saj krošnja praviloma ostane zelena vse do konca zime. Do
takrat se opazi le odstopanje lubja na deblu ali odpadlo lubje na snegu.
Graf: Mesečne količine označenega
drevja – smrek za
posek, napadenih
s podlubniki, v letu
2016 v gozdnogospodarskem
območju Kočevje

Letos smo v gozdnogospodarskem območju Kočevje do
konca septembra odkazali za posek že kar 200.000 m3 lubadark smreke. Za bolj plastičen prikaz je to okoli 10.000
kamionov po 20 m3. Če bi jih postavili v vrsto, bi s temi
kamioni naredili 100 km dolgo kolono.
Glede na lansko leto je ob istem času za 6 % več odkazanega napadenega drevja smreke, največ v okolici Kočevske
Reke, Gotenice do okolice Grčaric in od Osilnice do Loškega Potoka. Sanacija napadenega drevja stalno poteka in je v
povprečju 66-% glede na označeno drevje za posek. Daleč
največ napadenega drevja je v gozdnogospodarski enoti
Gotenica, in sicer kar 37.800 m3, in v Dragi 22.900 m3. Veliko lubadark (preko 10.000 m3) je še v gozdnogospodarskih
enotah Vrbovec, Kolpska dolina, Grčarice, Koče in Briga.
V Loškem Potoku je bilo teh lubadark do konca septembra
6.789 m3. Sanacija napadenega drevja tu dobro poteka.
Okoli 90 % označenega drevja je bilo saniranega. Revirni
gozdarji zaradi obsega pojavljanja lubadark nujno potrebujejo pomoč lastnikov gozdov, da tudi sami pregledujejo
in sporočajo podatke revirnemu gozdarju o napadenem
drevju. Z njim se dogovorijo za čas in potek sanacijskih del.
Edini učinkoviti ukrep sanacije napadenega drevja je pravočasen posek in odvoz iz gozda. Izveden mora biti ustrezen gozdni red, z vlak in gozdnih cest pa odstranjeno vejevje. Zavod za gozdove kontrolira namnožitev velikega in
malega smrekovega lubadarja s ploščatimi črnimi lovnimi
pastmi, kjer so nameščeni feromoni, ki z vonjem privabljajo podlubnike. Spomladi smo določili za posek lovna
drevesa in z njimi poskušali ujeti čim več prve generacije
podlubnikov. Letos je bila možna tudi uporaba fitofarmacevtskih sredstev v zasebnih gozdovih, ki niso certificirani.
Za to se uporabljajo škropivo za zatiranje podlubnikov ali
mreže »storanet«, ki so prepojene s strupeno snovjo. To se
uporablja na skladiščih lesa ob kamionski cesti, kjer odvoz
posekanega napadenega lesa zastaja.
Podlubniki ne poznajo parcelnih, občinskih in ne državnih meja, zato mora vsak lastnik takoj sanirati napadeno
drevje, saj bomo le tako zavrli hitro širjenje žarišč podlubnikov. Po Sloveniji in v Gorskem kotarju so se letos večja
žarišča podlubnikov razširila tudi v najvišje nadmorske višine, kjer do sedaj niso bila običajna. V bodoče bo bistveno
manj smreke v nižinskih gozdovih, posekali pa jo bomo
pri nižjih starostih kot v preteklosti. Kljub vsemu še vedno
ostaja pomembna drevesna vrsta v višje ležečih gozdovih.
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje
mag. Mirko Perušek
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LOKALNE NOVICE

MEDOVARNI KOMPOSTNIKI – POMEMBEN UKREP
ZA ZMANJŠANJE KONFLIKTOV MED LJUDMI IN MEDVEDI
Konflikti med ljudmi in medvedi so težava za lokalno prebivalstvo na območju medveda in zaradi tega tudi resna
grožnja za dolgoročno ohranjanje te vrste. Eden najpogostejših konfliktov je zahajanje medvedov v bližino človekovih bivališč. Raziskave so pokazale, da medvedi največkrat zahajajo v naselja zaradi enostavno dostopne hrane
človeškega izvora (odpadki gospodinjstev, kompost ipd.).
Strokovnjaki so zato skupaj z lokalnimi skupnostmi v
okviru projekta LIFE DINALP BEAR pričeli s promocijo
in razdeljevanjem posebnih medovarnih kompostnikov,
v katerih bodo organski odpadki varni pred medvedom.

Zelo uspešno je prestal testiranje čvrstosti na krmišču
za medvede sredi snežniških gozdov. Kompostnik
je izdelan iz masivnega
hrastovega lesa, torej naravnega materiala. Prepričan
sem, da nam je uspelo narediti učinkovit, zelo lep
in uporabniku prijazen izdelek, ki bi ga vsakdo želel
imeti na svojem vrtu,« pravi
prof. Klemen Jerina, eden Foto: Arhiv LIFE DINALP BEAR
vodilnih strokovnjakov za
medvede. Kompostnik je oblikoval znani arhitekt in oblikovalec, prof. Janez Suhadolc.
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se konflikti
zaradi zahajanja medvedov v naselja pojavljajo v skoraj
celotnem območju stalne prisotnosti medveda v Sloveniji. V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR bodo razdelili 100 medovarnih kompostnikov na izbranih, najbolj
izpostavljenih lokacijah. S tem bodo vzpostavili primere
dobre prakse, ki bodo služili kot izhodišče za reševanje
problematike na širšem območju. Vzpostavili bodo tudi
sodelovanje z zainteresiranimi mizarji – izdelovalci medovarnih kompostnikov in tako poskrbeli, da bo v prihodnosti vsakdo lahko kupil medovarni kompostnik.

Foto: Marko Masterl

Zahajanje medvedov v naselja vzbuja nelagodje in strah
lokalnih prebivalcev. Nedavna domača raziskava, v okviru
katere so raziskovalci z GPS-ovratnicami spremljali gibanje 33 medvedov, je jasno pokazala, da medvedi pogosto
zahajajo v bližino ljudi zaradi lahko dostopnih ostankov
človekove hrane. Strokovnjaki z Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete so zato v sklopu projekta
LIFE DINALP BEAR začeli z uvajanjem t. i. medovarnih
kompostnikov, s katerimi bodo medvedom preprečevali dostop do organskih odpadkov gospodinjstev in tako
pripomogli k manj pogostemu pojavljanju medvedov v
bližini človekovih bivališč.

Foto: Petra Draškovič Pelc

Možnosti uporabe medovarnih kompostnikov do
sedaj nihče ni posvečal
posebne pozornosti, zato
izdelka tudi ni bilo mogoče kupiti. Strokovnjaki
so zato morali sami razviti
ustrezne rešitve. »Naredili smo kompostnik, ki
je dovolj robusten, da ga
medvedi ne morejo razbiti
in priti do ostankov hrane.
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Strokovnjaki izpostavljajo, da
je za učinkovito reševanje težav
z medvedi zelo pomembno,
koliko posluha imajo lokalne
skupnosti za ponujene rešitve.
»Pristopili smo k dvanajstim
občinam na območju pogostih konfliktov. Naše predloge
za zmanjšanje konfliktov so
njihovi predstavniki večinoma
sprejeli z odobravanjem. Sku- Foto: Arhiv
paj smo se nato odločili, da LIFE DINALP BEAR
medovarne kompostnike postavimo na petih območjih:
v južnem delu občine Ig, v Rakitni, Sodražici, Kostelu in
Starem trgu pri Ložu,« je povedal Matija Stergar z Zavoda za gozdove Slovenije, ki vodi dogovore z lokalnimi
skupnostmi. V omenjenih območjih bodo pripravili tudi
srečanja s prebivalci, kjer bodo osvetlili pomen odstranjevanja ostankov človekove hrane in druge ukrepe za
zmanjšanje konfliktov z medvedi.
Dodatne informacije o preprečevanju konfliktov z medvedi in o projektu LIFE DINALP BEAR najdete na
spletni strani www.dinalpbear.eu.
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KAM Z ODSLUŽENIMI ELEKTRIČNIMI IN ELEKTRONSKIMI
NAPRAVAMI?
Nakup in uporaba naprav ter opreme, delujoče na električno energijo
ali baterije, predstavljata eno izmed
najhitreje rastočih vej potrošnje.
Posledica je povečevanje količine
odpadkov, ki nastanejo po izteku življenjske dobe naprav. V letu 2015 je
bilo v Sloveniji prodanih 28.926 ton
tovrstnih proizvodov, ločeno je bilo
zbranih 10.539 ton odpadne opreme, kar predstavlja
dobro tretjino prodanih naprav. Vsa zbrana odpadna
oprema je bila ustrezno obdelana in poslana v nadaljnjo predelavo, reciklažni obrati pa so uspešno pridobili
surovine, primerne za proizvodnjo novih izdelkov (železo, plastiko, žlahtne kovine itd.).
Ste vedeli, da stari katodni monitorji in TV-zasloni
vsebujejo svinec? LCD-zasloni in namizni računalniki
pa za osvetlitev zaslonov uporabljajo živo srebro? V
obeh primerih lahko ti nevarni snovi preideta v okolje
in s tem ogrozita naše zdravje, če končata na odlagališču.
Zato je izjemno pomembno, da nedelujočih starih
električnih in elektronskih naprav ne odlagate med
mešane komunalne odpadke, temveč jih ob nakupu
nove naprave lahko brezplačno oddate pri prodajalcu
ali jih prinesete v naš zbirni center.

Z ločevanjem odsluženih naprav od ostalih odpadkov
se pripomore k doseganju številnih pozitivnih učinkov:
1. Zmanjša se količina neuporabnih odpadkov, ki
končajo svojo življenjsko pot na odlagališčih.
Poskrbimo, da na njih končajo le odpadki, ki jih
nikjer drugje ne moremo uporabiti.
2. Zmanjša se potreba po primarnih surovinah,
potrebnih za izdelavo novih izdelkov.
3. Reciklaža in ponovna uporaba recikliranih
materialov pripomoreta k ustvarjanju novih
delovnih mest znotraj procesa zbiranja in
recikliranja ter proizvodnje.
4. Določene vrste naprav vsebujejo komponente oz.
materiale, ki so nevarni tako za okolje kot tudi za
ljudi, če jih ne odstranimo na pravilen način.
5. Količina energije, porabljene za ustvarjanje novih
izdelkov, se zmanjša. Posledično so tudi učinki
onesnaževanja okolja bistveno manjši.
Zato odslužene naprave nikoli ne odvrzite med mešane komunalne odpadke!

USTAVNA PRAVICA DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
V preteklih dneh je v slovenski javnosti močno
odmeval vpis ‘’pravice do vode’’ v ustavo. Z njim naj
bi se preprečila privatizacija vodnih virov. Cene te
dobrine naj bi tako tudi v bodoče ostale neprofitne,
dostop do nje pa vsem zagotovljen. Nekateri politiki
in razna civilna združenja so kar tekmovali, kdo si bo
pripel največ zaslug za ta ‘’zgodovinski vpis’’. Ampak
ali niso nekatere polnilnice vode in pivovarne že sedaj
v privatni (tuji) lasti. Letos smo brali, da so družbo
Costella kupili Arabci, lani pa, da je Radenska pristala
v češki lasti. Tudi o tem, da je voda v Sloveniji poceni
in dostopna vsem, bi se dalo razpravljati. Kot vem,
nekateri dolenjski Romi še danes pijejo onesnaženo
vodo …

Kakšno vodo pa pijemo v Loškem Potoku? No, mene
še bolj kot kvaliteta vode moti kvaliteta zraka, predvsem v zimskih mesecih. Nekateri občani očitno ne
kurijo suhih drv. Pri kurjenju svežega, vlažnega lesa pa
se lahko sproščajo zelo nevarni plini, celo rakotvorni.
Ne samo ogljikov dioksid, tudi razne žveplene spojine
in nekatere nevarne kisline. Najbolj problematični pa
so delci PM10 in PM2,5. Gre za izjemno drobne delce, ki lebdijo v zraku, nanje se pogosto vežejo še druge
snovi, ti delci pa potem skozi naša dihala prehajajo v
kri. Kot so ugotovili v nekem nemškem laboratoriju,
te snovi lahko povzročajo poleg bolezni dihal tudi krvno-žilne bolezni, parkinsonovo ali alzheimerjevo bolezen, pogosto tudi raka. Zato bi bilo prav, da vsi pred
zimo drva in sekance ustrezno posušimo, morebitne
slabe kurilne naprave pa zamenjamo. V ta namen so
na voljo nepovratna sredstva Eko sklada. Občinskemu
svetu pa ob tej priložnosti svetujem, naj sprejme odlok
o prepovedi kurjenja vlažnega lesa, morebitne kršitelje
pa sankcionira.
V upanju, da bomo v bodoče v teh prelepih potoških
vaseh dihali bolj čist zrak in tudi pozimi brez težav zračili naše domove, vas vse lepo pozdravljam.
Bogomil Knavs
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Članek, ki ga objavljamo v nadaljevanju, je bil objavljen v reviji Finance, štev. 133, dne 12. julija 2016. Iz
njega je razvidno, da se župan Občine Loški Potok g. Ivan Benčina že dalj časa zaveda, da je problem individualnih kurišč z vidika obremenjevanja okolja s trdimi delci zelo pomemben in je v tej smeri že sprejeta
pomembna odločitev.

PRIHAJA FILTER ZA MALA KURIŠČA,
REŠITEV ZA LESNO BIOMASO
»Z Institutom Jožefa Stefana smo se dogovorili za sodelovanje pri razvoju filtrov trdnih delcev za manjša
kurišča,« je povedal župan občine Loški Potok Ivan
Benčina.
Kako se je porodila zamisel? »Žena dela na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer se ukvarja z okoljsko problematiko, in me je opozorila na evropske direktive, po
katerih bo treba omejiti trdne delce PM10 in manjše,«
je razložil Benčina. »V naših kraških dolinah se pozimi
vidi plast dima, ki jo večinoma sestavljajo trdni delci. Nekaj bo treba narediti. Obstajajo sicer rešitve, a so
zelo drage in primerne samo za velike sisteme. Izdelka
za manjša kurišča na trgu ni, vsaj jaz ne vem zanj.«
Izdelek za velik trg
V občini so se povezali z Institutom Jožefa Stefana za
skupni razvoj takšnega sistema za manjša kurišča in
tudi za družinske hiše. Razviti nameravajo tako majhen sistem, da bo poceni in ga bo mogoče vgraditi v
gospodinjstvu. Loški Potok bo v razvoju sodeloval kot
partner.
Količina trdnih delcev v zraku se zlasti pozimi poveča
povsod, kjer je veliko lesa in kjer je zato tudi veliko
kurišč na lesno biomaso. Podobne težave imajo tudi v
Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji in drugje. »Če bi našli rešitev in zagnali proizvodnjo, bi dobili razmeroma velik
trg,« je prepričan Benčina.
Kako bi delovalo
Napravo bi montirali na dimnik, tako da ne bi bilo
velikih sprememb. Priključili bi jo na elektriko, vendar
bi bila raba električne energije tako majhna, da tega
praktično sploh ne bi opazili. Ko bi se v napravi
nabrala večja količina trdnih delcev, bi se izklopila,
delce pa bi stresli v posodo. Potem pa bi se naprava
vnovič vklopila.
Takšni izdelki in takšne tehnologije sicer že obstajajo,
vendar jih je treba preoblikovati na tako majhne mere,
da bodo uporabni doma. Izdelava tehnološko ne bi bila
zelo zahtevna in bi jo lahko prevzeli lokalni obrtniki.
Pomembno pa je, da ima naprava krmilno elektroniko.
Naprava bi morala biti razmeroma poceni. »Razmišljali smo o povezavi z Eko skladom. Mislim, da so
pokazali pripravljenost za subvencioniranje. Začetna
prodajna cena bi bila okoli 600 evrov. Če bi Eko sklad
dal polovico, bi se tisti, ki so ekološko vsaj malce ozaveščeni, lažje odločili za nakup,« je prepričan župan.
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V Loškem Potoku je zdaj zrak čist. Pozimi pa ni tako. Zato razvijajo filter za dimnike.
Foto: Borut Hočevar

To zimo že prvi pilotni projekt
»Treba pa je dobro opraviti meritve, da bomo dobili
ustrezne certifikate. Na Institutu Jožefa Stefana to obvladajo, ustanova je vredna zaupanja. Pričakujemo, da
bomo dobili evropske certifikate, avstrijskega in nemškega, da bi izdelek lahko izvažali. Če bi ga ponudili
v Avstriji, bi bil razgrabljen. Okoljska ozaveščenost je
tam na veliko višji ravni kot pri nas. Višji so tudi standardi. Ko smo govorili o tem, so postavili vprašanje,
ali lahko naredimo sto tisoč kosov na leto,« nadaljuje
Benčina.
Čakajo tudi na razpise, na morebitna sredstva za takšen razvoj. »Računali smo, da bi se tega lotili takoj po
dopustih. Tudi če sredstev ne bo, bomo naredili nekatere korake, da bomo vsaj deloma že pripravljeni
za montažo kakšnega izdelka, če bi se pojavil razpis.«
Kdaj lahko pričakujemo prve filtre? »Možno je, da bo
proti koncu zime že postavljen kakšen pilotni projekt.
Računamo, da bo ob razpisu na začetku prihodnjega
leta delovala tudi kurilnica na lesno biomaso v Loškem
Potoku. Eden od pilotnih projektov bi bil tudi na naši
kurilnici.«
Borut Hočevar - Finance
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NOVE PRIDOBITVE V ZDRAVSTVENI POSTAJI LOŠKI POTOK
Letos nam je Občina Loški Potok namenila denarna
sredstva. Zato gre ob tej priložnosti ZAHVALA in priporočilo še za nadaljnje sodelovanje.
Ker se je zaradi dotrajanosti aparatur pokazala potreba po nakupu
novih, smo sledili priložnosti in kupili nekaj
novih aparatov.
Tako smo pridobili
naslednje aparature, ki
jih bom naštela in na
kratko opisala, čemu
služijo.

1. APARAT ZA GLEŽENJSKI INDEKS
Meritev gleženjskega indeksa je osnovna presejalna
preiskava, s katero se odkrivajo zožitve ali zapore žil na
nogah. Najbolj ogroženi so sladkorni bolniki, kadilci,
ljudje z zvišanim krvnim tlakom. Preiskava je neboleča
in traja približno 10–15 minut.

2. EKG-APARAT
Elektrokardiogram (EKG) je grafični zapis poteka delovanja srčne aktivnosti. Zdravnik lahko na osnovi
EKG-ja ugotovi, ali srce bije enakomerno, ali je moteno prevajanje impulzov v srcu itd.

3. PULZNI OKSIMETER
S tem merimo zasičenost krvi s kisikom in merjenje
pulza.

4. SPIROMETER
S to napravo izmerimo pljučne volumne. Lahko izmerimo volumen zraka, ki ga človek izdihne iz pljuč po
maksimalnem vdihu. Lahko pa izmerimo tudi volumen zraka, ki ga človek po maksimalnem vdihu izdihne v eni sekundi.
Preiskava se največkrat opravlja pri kadilcih, da se
določi stopnja obstrukcije oz. zožitve dihalne poti.
Kajenje je v 95 % vzrok za nastanek KOPB (kronične
obstruktivne pljučne bolezni) in pljučnega raka.

5. STOL ZA ODVZEM KRVI
Stol je za pacienta varen in
predvsem udoben, zaposlenim pa omogoča lažji in
kakovostnejši odvzem krvi.
Stol ima naslonjali za roke,
ki jih lahko prilagodimo
vsakomur posebej. Ko roka
leži na naslonjalu, je njen
položaj med odvzemom
krvi najustreznejši.

6. INTERAKTIVNI LCD-ZASLON NA DOTIK
Nahaja se v čakalnici. V veliko pomoč nam bo predvsem pri izvajanju zdravstveno vzgojnih vsebin,
lahko pa boste na njem
prebrali tudi kakšno obvestilo.
Jerneja Žagar

6. POHOD PO PASTIRSKIH
STEZICAH TRAVNIKA!
Po zabavnih dnevih se prileže rekreacija tudi za vse
ljubitelje narave in dobre družbe.
Gostilna »PRI KAPCU« v Loškem Potoku organizira
že šesti tradicionalni pohod PO PASTIRSKIH
STEZICAH TRAVNIKA, ki bo 07. 01. 2017 ob
09.00 uri izpred gostilne (prvo soboto v mesecu januarju). Pot je srednje težka in traja cca 4–5 ur, zato se
je potrebno primerno opremiti. Pohod je voden in na
lastno odgovornost! Štartnina 6,00 EUR!
Za okrepčilo in dobro voljo bo poskrbljeno med potjo
in na cilju (ranč KAPUNA ali v primeru slabega vremena v gostilni – udeleženec dobi topel obrok in čaj).
LJUBITELJI NARAVE IN DOBRE DRUŽBE,
VABLJENI!
Gostilna »PRI KAPCU« pa vsem skupaj Ž E L I
SREČNO in ZDRAVO NOVO LETO 2017!
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V letu, ki prihaja,
želimo vsem uporabnikom zdravstvenih storitev
veliko zanimivih doživetij,
prinese naj čim več uspehov,
oddaja naj veliko zdravja ter
zvrhano vrečo ljubezni in sreče.

Odmevi
Odme
Od
e vi

PODJETNIŠTVO

MOBILNA STISKALNICA USPEŠNO DELA
Občinam Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in
Kostel vsa zahvala, da so omogočile izvedbo projekta
Življenje brez meja, v okviru katerega je bila kupljena
tudi mobilna stiskalnica sadja.
Razvojni center Kočevje Ribnica je izvajal projekt Življenje brez meja kot projekt sodelovanja Slovenija - Hrvaška v letih 2014 in 2015 skupaj s partnerji na slovenski in hrvaški strani.
Cilj projekta je ohraniti pestro biološko raznovrstnost
z ohranjanjem travniških sadovnjakov in starih sadnih
sort na projektnem območju ter ohraniti del kulturne
dediščine na čezmejnem območju.
V času trajanja projekta je bilo izvedenih preko 20
različnih aktivnosti, med drugim je bila kupljena tudi
mobilna stiskalnica za sadje.
Skupna vrednost projekta je
268.218,81
EUR;
pridobljena
sredstva EU so znašala 218.781,19
EUR; občine so prispevale
23.000,00 EUR; ostalo so lastna
sredstva prijavitelja in partnerjev.
Prednost mobilne stiskalnice je poleg tega, da je mobilna in se približa
uporabniku, tudi ta, da tehnologija
stiskalnice omogoča, da vsak uporabnik dobi res sok iz svojih jabolk!

da upravlja s stiskalnico, zato smo
sklenili najemno
pogodbo z g. Albinom Likarjem,
nosilcem dopolnilne dejavnosti
na kmetiji iz Kostela, ki upravlja s
stiskalnico in nudi
storitve po vsem projektnem območju in tudi širše, če
so potrebe.
Letos smo s stiskalnico obiskali Brod Moravice, Skrad,
Brod na Kupi, Kočevje, Ribnico in sedaj je stiskalnica
do konca sezone v Kostelu na Lukčevi domačiji.
Skupaj je bilo predelanih 18 ton sadja in pridobljenih
11.000 litrov soka.
V nekaterih krajih našega območja letos ni bilo sadja
zaradi spomladanske pozebe; tudi ljudje še vsi ne vedo
za mobilno stiskalnico, zato pričakujemo, da bo povpraševanje po storitvah stiskalnice v nadaljevanju še
večje.
Še enkrat zahvala vsem sodelujočim občinam, županji
in županom, ki so prepoznali, da so vsebine projekta v
korist vsem prebivalcem območja.
Razvojni center Kočevje Ribnica
Milena Glavač

Razvojni center Kočevje Ribnica
sam nima pogojev in možnosti,

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM
Razvojni center Kočevje
Ribnica d. o. o., družba
za razvoj in svetovanje, je
ustanovljen z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občin Kočevje, Ribnica,
Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kostel in Osilnica.
V želji, da bi podjetnikom in ostali zainteresirani javnosti, ki o podjetniški poti še razmišlja, svetovali na terenu, smo v dogovoru z Občino Loški Potok vzpostavili mobilno vstopno točko VEM (vse na enem mestu).
Mobilna točka je pričela z delovanjem v maju letošnjega 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 obiskalo več posameznikov, ki so iskali različne informacije
na področju podjetništva, med drugim smo ustanovili
tudi že prvi s. p.

November - december 2016

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 financiranja poslovanja) …
Vabljeni.
Tomaž Lovšin,
podjetniški svetovalec, vodja projektov
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

ZA USPEŠNO IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU ZAŠČITE
IN REŠEVANJA JE POLEG DOBRE TEHNIČNE OPREME
POTREBNA TUDI NENEHNA SKRB ZA IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE OPERATIVNIH GASILCEV
Delo gasilcev je v sistemu zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami čedalje bolj obširno in
zahtevno. Da smo gasilci lahko kos nalogam, s katerimi se srečujemo, moramo biti dobro strokovno izobraženi in usposobljeni, opremljeni s sodobno tehniko ter
vedno v pripravljenosti nuditi pomoč. Zato je bila ena
prednostnih nalog v 20-letnem delovanju GZ Loški
Potok (in bo tudi v bodoče) usposabljanje in izobraževanje gasilcev, še posebej mladih, ter opremljanje PGD
s sodobno tehniko.

požari«. Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je bila splošna požarna varnost v gospodinjstvih in
problematika ogljikovega monoksida s posebnim poudarkom »DELUJMO PREVENTIVNO«. V okviru tega
se je poveljstvo GZ Loški Potok seznanilo z gradivom,
posredovanim s strani GZS, s poudarkom na nevarnosti prisotnosti ogljikovega monoksida (CO), in sprejelo poseben program aktivnosti na nivoju GZ in PGD.

V letu 2016 je GZ Loški Potok organizirala nadaljevalni tečaj za gasilca. 99-urni tečaj (50 ur teorija, 49
ur praktične vaje) je uspešno zaključilo 5 pripravnic
in 12 pripravnikov, skupaj 17 gasilcev. Začetek tečaja
je bil v začetku septembra, končal pa se je 29. oktobra
z zaključno vajo, na kateri so tečajniki tudi praktično
prikazali in uporabili pridobljeno znanje. Po mnenju
poveljnika in namestnika poveljnika GZ Loški Potok
ter inštruktorjev in predavateljev, ki so vajo spremljali
in ocenjevali, je bila izpeljana na visokem strokovnem
nivoju in v skladu s taktičnimi postopki. Zato gre zahvala predavateljem in inštruktorjem iz GZ Loški Potok in Ribnice, ki so sodelovali pri izvedbi tečaja. Vsi
tečajniki so po uspešno opravljenem tečaju pridobili
čin GASILCA, kar je eden od pogojev za operativnega
gasilca.

V program so zajeti:
Usposabljanja potekajo tudi na tečajih za pridobitev
posameznih specialnosti, ki jih organizira Gasilska
zveza Slovenije. V letošnjem letu so se gasilci udeležili
tečajev za informatika v gasilstvu (1), za nosilce IDA
(2), tehnično reševanje (2), gašenje požarov v naravi
(1), za mentorja mladine (3) in za sodnika gasilsko
športnih disciplin (2).
Aktivnosti gasilcev potekajo skozi celo leto, vrhunec
pa dosežejo v mesecu oktobru – »mesecu varstva pred
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■
■
■

promocija gasilstva in dela gasilcev v lokalnem okolju (dan odprtih vrat za občane, sodelovanje s šolo
in vrtcem, plakati, članki v lokalnem glasilu)
preventivna dejavnost (opozarjanje na nevarnosti
CO, promocija uporabe javljalnikov prisotnosti CO,
servis gasilnikov, nevarnosti nastanka požarov)
pregled in dostopnost do hidrantov in njihovih ventilov, vris hidrantov v karte požarnega okoliša)

Odmevi

KULTURA

■
■

prikazi vaje operativnih enot in tehnike po PGD-jih
ter sodelovanje s sosednjimi PGD-ji (prikaza usposobljenosti in tehnike za vaščane)
vaja GZ Loški Potok, na kateri bodo sodelovala vsa
prostovoljna gasilska društva z vso tehniko in vozili

Preventivne dejavnosti – servis gasilnikov, nevarnosti
nastanka požarov, še posebej pa v povezavi z nevarnostmi zastrupitve z ogljikovim monoksidom tako gasilcev kot občanov – bodo potekale vse do konca leta.
Ogljikov monoksid (CO) je zelo nevaren plin. Imenujemo ga tudi tihi ubijalec, je brez barve, vonja in okusa,
zato ga s človeškimi čutili ne moremo zaznati. Nastaja povsod tam, kjer je prisotno gorenje (količina pa
se zelo poveča pri nepopolnem gorenju in tlenju), pri
motorjih z notranjim izgorevanjem (avtomobili, žage,
agregati, črpalke …), pri procesih počasne oksidacije
(gnitju, skladiščenju lesnih peletov ...).
Znaki zastrupitve s CO so odvisni od stopnje zastrupitve, najpogosteje pa se kažejo kot glavobol, slabost,
bruhanje, omotičnost, utrujenost, oslabelost, zaspanost, zmedenost, zanašanje pri hoji ...
Če pride do zastrupitve, nujno potrebujemo zdravniško pomoč.
Da do zastrupitve ne pride, najlažje poskrbimo sami s
pravilno uporabo nevarnih strojev in kurilnih naprav
in v skladu s tehničnimi predpisi, z dobrim prezračevanjem, ne vstopamo v prostore, kjer je sum za prisotnost plina (na primer v zadimljen prostor), z nameščanjem javljalnikov prisotnosti CO itd.

V programu aktivnosti »meseca varstva pred požari«
je bila tudi gasilska vaja na nivoju gasilske zveze. Ta je
potekala v soboto, 29. 10. 2016, ob 15:00 uri pri Malnih
v Travniku.
Vajo je po taktični zamisli poveljnika GZ Staneta Mišiča, ki jo je tudi vodil, pripravil poveljnik PGD Travnik
Uroš Rus.
Predpostavka vaje je bila, da je zaradi igre prišlo do požara v zapuščenem lesenem objektu. Zaradi močnega
vetra se je požar hitro razširil na sosednje gospodarske
objekte in se širil proti gozdu.
Namen vaje je bil preveriti odzivnost operativnih enot,
delovanje tehnike in vodenje intervencije v kombiniranem požaru na objektih in v naravnem okolju.
Cilj vaje pa je bil ugotavljanje pomanjkljivosti pri taktičnih postopkih gašenja, reševanja, vodenja ter uporabi opreme in tehnike.
Na vaji so sodelovala prostovoljna gasilska društva
Travnik, Hrib, Retje, Mali Log, Podpreska in Trava z
vso razpoložljivo opremo in tehniko, skupaj 70 operativnih gasilcev z 9 vozili, trajala pa je več kot 2 uri. Vajo
si je ogledalo kar nekaj gasilskih veteranov in tudi več
občanov.
Po koncu smo se vsi sodelujoči tako na zaključni vaji
tečajnikov kot vaji GZ zbrali na postroju v industrijski coni Mali Log, kjer sta bili opravljeni krajša analiza
vaje in podelitev činov udeležencem nadaljevalnega
tečaja za gasilca.

Več o tem in drugih preventivnih ukrepih si lahko
preberete ali ogledate na spletni strani Gasilske zveze
Slovenije www.gasilec.net (preventiva – mesec požarne varnosti – film Ogljikov monoksid tihi ubijalec ali
v drugem gradivu.
Ostale aktivnosti iz programa so PGD in GZ že v celoti
realizirali v mesecu oktobru.

Ob bližajočih božično-novoletnih praznikih želi
vodstvo GZ Loški Potok vsem gasilkam, gasilcem, občankam in občanom blagoslovljene božične praznike,
v letu 2017 pa predvsem miru, sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva!
Hvala za vse vaše delo in pomoč!
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!
Za GZ Loški Potok: poveljnik Stane Mišič

November - december 2016
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

AKTIVNOSTI IN PRIDOBITVE PGD MALI LOG V LETU 2016
Prostovoljno gasilsko društvo Mali Log je v letu 2016
temeljito preuredilo zunanjo podobo dvorišča in terase pred gasilskim domom. Po izgradnji kanalizacijskega sistema smo bili primorani urediti tudi dvorišče pred gasilskim domom, ki je bilo zaradi starosti
in gradbenih del zelo dotrajano. Ta obsežni projekt in
finančno visoko investicijo smo izpeljali v letu 2016.

Najprej smo uredili dotrajano zunanje stopnišče in teraso pred gasilskim domom in jo obložili z betonskimi
ploščami ter tako poenotili izgled stopnišča in terase.
Zaradi dotrajanosti smo na novo zgradili podporne zidove, odstranili obstoječi asfalt in nasutje, ki ni
bilo ustrezno glede nosilnosti novega asfalta, v celoti
prenovili meteorno kanalizacijo s ponikalnico, izvedli
novo tamponsko nasutje in na novo asfaltirali celotno
dvorišče. Kot pa se spodobi za osrednji javni objekt v
vasi, smo uredili tudi ograje na podpornih zidovih in
postavili drogove za zastave.
Vsa zgoraj navedena dela nam ne bi uspela brez finančne pomoči vaško-agrarne skupnosti Mali Log,
ki je prispevala večino finančnih sredstev za obnovo.
Nekaj finančnih sredstev sta po svojih zmožnostih
prispevala tudi Gasilska zveza Loški Potok in domače
gasilsko društvo. Prav tako je bilo za uspešno dokončanje investicije potrebno izvesti nemalo prostovoljnih
ur naših gasilcev in vaščanov. Nekaj kamenčkov k mozaiku uspešno zaključene investicije pa so prispevala
tudi domača podjetja in drugi posamezniki.
V zahvalo vsem, ki so kakor koli pomagali pri naši
investiciji, smo v soboto, 12. 11. 2016, gasilci PGD
Mali Log organizirali vaški gasilski kostanjev piknik.
Na tej družabni prireditvi smo vaščanom in otrokom
predstavili tudi novo pridobitev. Kot dodatno zabavo
za otroke, stare od 3 do 10 let, smo premierno postavili napihljiv grad, ki otrokom ponuja obilo zabave in
različnih aktivnosti na enem mestu. Na tem igralu so
otroci skakali, metali na koš, se igrali z žogicami v bazenu, plezali skozi tunel in se spuščali po napihljivem
toboganu. Skratka, veselje otrok ob vaškem pikniku in
skakanju na napihljivem gradu je bilo nepopisno.
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Napihljivo igralo ponujamo tudi kot dodatno ponudbo pri rojstnodnevnih zabavah naših najmlajših. Igralo
se lahko postavi v dvorani gasilskega doma ali pa tudi
pri vas doma. V kolikor ste zainteresirani za najem
igrala tudi vi, se lahko obrnete na predstavnike PGD
Mali Log oziroma na fotografiji navedeno kontaktno
številko.
Ne glede na vse
aktivnosti in družabne
dogodke
pa gasilci nismo
pozabili na našo
primarno dejavnost, to je zaščita
vaščanov in njihovega premoženja.
V ta namen smo
redno izvajali mesečne gasilske vaje
in uporabljali našo
gasilsko opremo
in tehniko. Uspešni smo bili tudi na
mladinskih tekmovanjih, saj so
se naše ekipe udeležile regijske gasilske orientacije,
ekipa pionirk pa celo državnega tekmovanja v gasilski
orientaciji, ki je potekalo na smučišču Golte. V letu
2016 sta dva naša člana opravila nadaljevalni tečaj za
gasilca in pridobila čin »GASILEC« ter tako izpolnila
pogoj, da pristopita k naši operativni enoti.
Ob iztekajočem letu pa želimo vsem občanom
blagoslovljene božične praznike ter obilo sreče, zdravja
in uspehov v prihajajočem letu 2017.
Sašo Debeljak, predsednik PGD Mali Log

Odmevi

LOKALNE NOVICE

DOGAJA SE … V DSO LOŠKI POTOK

GOSPODINJSKA SKUPNOST

V letošnjem letu smo v DSO Loški Potok pričeli z reorganizacijo varovanega oddelka v gospodinjsko skupnost. V drugi polovici septembra smo začeli program
izvajati tudi v praksi. Gospodinjska skupnost je običajno namenjena osebam z demenco. Pri delu se uporablja drugačen princip dela, ki stanovalcem omogoča
in jih spodbuja, da čim več dnevnih aktivnosti (oblačenje, umivanje, hranjenje) izvedejo sami. S tem načinom dela ohranjamo njihovo samostojnost ter upočasnjujemo napredovanje demence.

skupinska vadba, vaje za ohranjanje spomina, »kofetkanje«, branje kratkih zgodbic in druge aktivnosti. Stanovalci so vključeni tudi v druge različne aktivnosti, s
katerimi ohranjajo funkcionalnost rok ali pa se z njimi
le zamotijo (zvijanje povojev, zlaganje krpic, pletenje,
barvanje ...).

Medgeneracijsko druženje z igrami na terapevtsem vrtu
Praznovanje rojstnih dni v gospodinjski skupnosti

V našem domu je poleg sob prostoren dnevni prostor s čajno kuhinjo in jedilnico. Tu sami pripravljamo
zajtrk in popoldansko malico. V različna gospodinjska
dela se vključujejo tudi stanovalci. Ti po svojih zmožnostih pomagajo pri
brisanju miz, pomivanju skodelic, kuhanju kave, lupljenju
in rezanju sadja, pri
peki peciva ... Poleg
osrednjega dnevnega prostora je na voljo še dodatni dnevni prostor. V njem
Lupljenje jabolk
vsak dan potekajo

Stanovalcem je na voljo veliko prostora za gibanje. V
lepem in suhem vremenu se radi sprehajajo po terapevtskem vrtu, v slabem vremenu pa se lahko sprehodijo in naužijejo svežega zraka po pokritem mostu, ki
povezuje dom z vrtom. Na vrtu potekajo različni dogodki, ki se jih naši stanovalci radi udeležujejo (pikniki, razne igre ...).
Zaposleni v gospodinjski skupnosti se trudimo ustvariti okolje, v katerem se stanovalci počutijo domače, in
jim omogočamo, da delajo tiste stvari, ki so jih delali
že doma.
Urška Kos, dipl. del. ter.
Foto: Arhiv DSO Loški Potok

OBVESTILO
Naša občina je z Domom starejših občanov Grosuplje
tudi za leto 2017 sklenila pogodbo, na podlagi katere
bo dom oziroma njegova enota v Loškem Potoku za
naše občane tudi v naslednjem letu v skladu z zakonskimi zahtevami izvajala storitev pomoč družini na
domu. Cena za uporabnike storitve bo tako kot letos
tudi v naslednjem letu ostala ista, to je 5.00 EUR za

efektivno uro, razliko do polne cene pa iz proračuna
sofinancira občina. Vsi bodoči uporabniki oziroma
zainteresirani občani se lahko obrnejo na DSO Grosuplje ali pa na vodjo enote doma v Loškem Potoku, kjer
bodo v zvezi z omenjeno storitvijo prejeli tudi vse dodatne informacije.
Vinko Košmerl

November - december 2016
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NAGRADNA KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA »20 LET GASILSKE ZVEZE LOŠKI POTOK«
Spoštovani reševalci!
Za popestritev prazničnih dni smo vam tudi tokrat pripravili dvostransko nagradno križanko. Posvečena je letošnjemu praznovanju dvajsetletnice delovanja Gasilske zveze Loški Potok. Nekateri

STRUPENA
KAČA

DEL
SRAJCE

GLAVNO
MESTO
GRČIJE

boste križanko reševali zgolj za razvedrilo, spet drugi boste z njo
preizkusili tudi srečo v žrebanju nagrad za pravilno rešitev. Tako
enim kot tudi drugim želimo ob reševanju obilo užitkov. Če želite sodelovati v nagradnem žrebanju, morate na dopisnico izpisati
gesla, ki izhajajo iz slik in so pobarvana. Dopisnice z rešitvami in
SL. IGR.
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BREZ VOJNE ZAJEDALEC

BEOTIJEC,
AONEC
ZAPOREDNI
ČRKI ABECE.
RT V ŠPANIJI

DUŠA
(LATINSKO)

KRAJ PRI
PORTOROŽU

TROPSKI
SADEŽ

ŠPANSKO
JELEN Z
MESTO V
VILASTIM
ANDALUZIJI ROGOVJEM

UNIFORMIRAN
STRAŽNIK

LAVRIČ SAŠO

BREST

VEDENJE,
ALURA

1

KRAJ PRI
VAČAH PRI
LITIJI

ANDREJ
MOHAR

GALIJ
NAZIV ZA
UGL. MOŠK.
ŽABJA
OKONČINA

IGRALEC
RANER

JELEN Z VILAS.
ROGOV.
NAPAD
NASKOK
VAS V NAŠI
OBČINI

KOMEDIJA
ŽUPANOVA
REKREACIJSKA AKTIVN.

DOMAČA
ŽIVAL
OSEBNI
ZAIMEK

VRSTA KITA

LOČEK

JANEZ
BAMBIČ

HUMORIST.
PUTRIH

PRIPADNIK
TATAROV
POT, KI NI
NEVARNA
UVODNA
SKLADBA
SKUPINA
ŽUŽELK
VKOPAVANJE
ŽUPANČIČEVA PESNITEV

JELEN
OSMERAK

KOCINA

NAJVIŠJA
ZMAGA PRI
TAROKU

NEMŠKA
REKA
MESTO V
TURČIJI
DRŽAVNO
VRSTA IGRE
PREMOŽENNA SREČO
JE

ODVALIŠČE,
JALOVIŠČE

KOŠARKAR
GASOL
SLAP
SAVINJE

ROD GLIV

GRENKI
ZELIŠČNI
LIKER

ENOCELIČNI
ORGANIZEM

PODATKI,
NAVEDBE

POLETNA
SLADICA

FRANCOSKI
IGRALEC
(JEAN)

GORSKI
GREBEN PRI
RIBNICI

EVROP.
NOVIN. FOTO-AGENCIJA

JEZIKOVNA
SKUPINA V
GANI

KRADLJIVEC,
ZMIKAVT

JUNAK
RISANKE
(LOLEK
IN ...)

VZDEVEK
KATARINE
SREBOTNIK

ORANŽADA

NAPAD,
NAVAL,
NASKOK

REPAR MIHA
BLAŽIČ
EDO
KLASINC

Pomoč pri reševanju: ANDREATTA – italijanski politik (Beniamino, 1924-2007); DJ BOBO – švicarski pop pevec, producent, skladatelj in plesalec s pravim imenom Rene Baumann;
ERI KLAS – ime in priimek estonskega dirigenta (1939-2016); ESSA – ameriški meteorološki umetni satelit; KJAT – denarna enota v Mjanmaru, tudi čat; MARAIS – francoski gledališki
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Odmevi

NAGRADNA KRIŽANKA
svojimi podatki pošljite najkasneje do petka, 20. januarja 2017, na
naslov Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib 17,
1318 Loški Potok. Vsak reševalec v žrebanju lahko sodeluje samo
z eno poslano dopisnico. S tem, ko reševalec sodeluje v žrebanju,
tudi soglaša, da se njegovi podatki v primeru, da bo izžreban, lahko objavijo med nagrajenci.
Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili pet
KRPANOV
NASPROTNIK

VRSTA
SKLADBE
ZA ZBOR IN
ORKESTER

Vinko Košmerl

HRVAŠKA
NAFTNA
DRUŽBA

NAZIV

MESTO NA
FINSKEM
DEL APENINOV

BIVŠI SLOVENSKI NOGOMETAŠ
(ERMIN)

BOGDAN
KNAVS

IME IN
NEMŠKA
DOBRODELPRIIMEK ESPEVKA,
NA ORGANITONSKEGA IGRALKA
ZACIJA
DIRIGENTA (SCHÄFER)

SREČNO
2017

nagrad in sicer bo vsak izžrebanec prejel zbornik »GASILSTVO V
OBČINI LOŠKI POTOK IN 20 LET GASILSKE ZVEZE LOŠKI
POTOK« in kemični svinčnik, prvo-in drugonagrajeni pa še osebno prvo pomoč. Nagrade prispeva Gasilska zveza Loški Potok.
Želimo vam veliko užitkov pri reševanju ter sreče pri žrebanju nagrad!

GORA
(FRANC.)
... BLANC
JAPONSKI
TELOVADEC
(JUKIO)

DNINARKA
KRALJICA
ŠPORTOV
OKRAJ. ZA
DINAR

SIMBOL ZA
TANTAL

PRITOK LABE,
NEMŠKA
REKA
KRATICA ZA
ATLETKSI
KLUB
VELIK
STRAH,
STRAHOTA

KRISTUS

HINDUJSKO
IME ZA
NAOČARKO

HRVAŠKO
DALMATINSKO
MESTO

VAS V OBČINI IVANČNA
GORICA

DOMAČA
OKRASNA
PTICA

DUŠA, DUH

JADRANSKI
OTOK

PESEM N.
MAURER
TELEVIZIJA
NORA
ŽENSKA

ZMENEK

OČKA, ATEK

ZNAČAJ
KARAKTER

MOŠKI GLAS

AMERIŠKA
POP-ROCK
SKUPINA

TUR. NOGO.
TURAN
MET PRI
JUDU

1. IN 4.
VOKAL

GLAVNI
ŠTEVNIK

OTO RIMELE

ROČNO
ORODJE
TATINSKA
PTICA

ŠOLSKA
OCENA
SMUČARSKI
KLUB

GRŠKA ČRKA

PEVKA EVA

KOSOVSKO
MESTO

ATA

PETICA

FRAN. PEVKA
(MELANIE)

SIMBOL ZA
SILICIJ

SRB. ROKOM.
(MOMIR)
4. VOKAL IN
4. ČRKA
PRIPADNIK
SOITOV
SINKO

MANJŠI
ČLAN
MOŠKI Z
BRADO

IZVIRNIK
VASI. V OBČ.
KOSTEL
IVANA
(MADŽAR.)

MAKEDONMESTO NA
SKI ROJAP. OTOKU
KOMETAŠ
HONŠU
LAZAROV

REKA
EVROTAS
AVST. SMUČ.
(MARLIES)

REKA V
GRUZIJI
LADO
LESKOVAR

POLOŽAJ
PRI JOGI
KANA. HOKE.
(BOBBY)

RUDOLF
AMERIŠKA
LAVRIČ
IGRALKA
GARDNER NOVO MESTO

ODMIRANJE
TKIVA
ROJSTNO
MESTO

AMERIŠKI
UMETNI
SATELIT

POT,
TELESNA
TEKOČINA

VISEČ
SNEŽNI
ZAMET

NEMŠKI
PISATELJ
(OTTO)

BIVŠE
PODJETVE V
KOČEVJU

BISTRO NA
HRIBU
ZNAMKA
ŠPOR. OPRE.

RAŠEVINA

ITALIJANSKI
GLAS, ZVOK POLITIK (BENIAMINO)

MILANSKA
OPERA
ŠVICARSKI
POP PEVEC
TANJA
DEBELJAK

DIHANJE

DENAR V IME TAJNIKA
MJANMARU
GZ (NA
(ČAT)
SLIKI)

RIMS. VOJSKO. (AECIJ)

STREŠNI
NAPUŠČ
SLIKARKA
KOBILICA
OLIM. KOMITE
SLOVENIJE
OSEBNI
DOHODEK
ORANJE

AVTOMOBILSKA OZNAKA
TORINA

GRAJSKA
KAŠČA,
TUDI
KONOBA

VRBA IVA

NOVINARKA
(TANJA)

HALOGEN
KEMIČNI
ELEMENT

SMUČARKA
ŠEGULA
ANZELJC
DEJAN
KANON

SESTAVIL
VINKO KOŠMERL

in filmski igralec (Jean); MATESE – srednji del Apeninov z najvišjim vrhom Miletto; MICAELA – ime nemške pevke in igralke in Schäfer; NAO – rt pri Valenciji v Španiji; ODAS –
ameriška pop- rock skupina; ORR – kanadski hokejist (Bobby); RIONI – reka v Gruziji, tudi Rion; STOLZ – nemški pisatelj (Otto), PAIN – francoska pevka (Melanie);
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Prihajajo prazniki, ki jih vsi ne pričakujejo z veseljem. Pokojnine so nizke, delavske plače ravno tako, zdravniki
stavkajo, trgovske verige pa nas na veliko vabijo in ponujajo svoje blago. Povprečna pokojnina upokojenega
delavca je malo čez 400€, ko poravnaš položnice in obveznosti, ostane bore malo, res samo za golo preživetje.
Ampak ljudje smo prilagodljivi in poskušamo biti kos vsaki situaciji. Kljub vsemu pa upam, da bomo imeli vsi
na mizi župnek, praznično potico in dišeče piškote, da bomo postavili smrečico in bomo na toplem, z družino.
Tudi v društvu, na delavnicah ročnih del, ki potekajo vsako sredo ob 15.00 uri v DSO-ju na Hribu, smo se že v
novembru začeli ukvarjati z izdelavo voščilnic za naše člane in novoletnih okraskov za krašenje smrečic, ki poteka vsako leto v KTC-ju v organizaciji Turističnega društva Loški Potok.
V zadnjih mesecih leta smo se v društvu ukvarjali tudi z naslednjimi dejavnostmi:

POHODNIKI IZ LOŽA
V začetku oktobra so nas obiskali pohodniki iz Loža, iz
Društva upokojencev Loška dolina. Sprejele so jih naša
predsednica Marija in še nekaj naših članic, ki rade hodijo. Čeprav je bilo jutro hladno in je bila kar močna
slana, bilo je –4 stopinje C, smo jih peljali do Bele Vode
in “zlate smreke”. Tu nas je nagovorila njihova pohodnica Boža, podala nekaj vzpodbudnih besed glede hoje in
gibanja v naravi. Odpeljali smo jih tudi na ogled likovne
razstave v KTC na Hribu. Za konec druženja smo skupaj spili še dobro kavico. Lepo je bilo.

Že kar nekaj let zapored se v društvu udeležujemo festivala in vedno je zanimivo, vsak najde nekaj zase.

Oder Linhartove dvorane je bil
poln nastopajočih
Foto: Majda Levstek

SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV IN
JUBILANTOV 2016

rk
Foto: Marija Tu

F3ŽO
Konec septembra smo v društvu organizirali avtobusni
prevoz v Ljubljano, v Cankarjev dom, kjer smo se udeležili 16. festivala za tretje življenjsko obdobje. Pridružili so se nam tudi člani iz DU Draga. Letošnji festival
je potekal pod geslom Vsi smo ena generacija. Vsi udeleženci so se lahko udeležili množice izobraževalnih in
kulturnih dogodkov, strokovnih razprav ter ugodno
nakupovali na sejemski razstavi, kjer je bilo mogoče
preizkusiti tudi številne brezplačne meritve. Udeležili
smo se tudi slavnostne akademije ob 70-letnici delovanja Zveze društev Slovenije, ki je potekala v Linhartovi
dvorani.
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V oktobru smo v Kulturno-turističnem centru na Hribu
pripravili srečanje starejših članov in jubilantov. Srečanje je namenjeno druženju starejših članov nad 80 let,
da z nami preživijo lepo, zanimivo nedeljsko popoldne.
Letos smo zraven povabili tudi jubilante, torej tiste, ki so
ali bodo v letu 2016 praznovali okroglih 50, 60, 70 let.
Kot je povedala predsednica v uvodu, je to medgeneracijsko srečanje.
Našim povabljencem smo pripravili pester kulturni program, jim postregli s toplo malico, pijačo, kavico … Na
koncu smo vsem ženskam podarili vrtnico, moškim pa
stekleničko za na zdravje. V kulturnem programu so nastopale naše Povasjenke, pripravili smo jim dva skeča,
ki sta ju odigrali Marija Slavec in Fani Debeljak, Fani je
povedala tudi dve svoji avtorski pesmici. Bilo je res lepo
in prisrčno.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

NAJLEPŠA HVALA agrarni skupnosti Retje in agrarni
skupnosti Mali Log, ker so nam denarno, finančno pomagali izpeljati srečanje.
Fani Debeljak:

Delček tega, kar smo naredile, smo pokazale na razstavi, ki je bila odprta 4. novembra v KTC-ju. Pripravile
smo krajši kulturni program, pa tudi Fani nam je na
hitro predstavila izdelavo pladnja ter material in orodje, ki ga potrebujemo pri servietni tehniki.

KNJIGA ŽIVLJENJA
Življenje je knjiga, katere listi V tej knjigi so poglavja
se obračajo samo naprej.
sreče, veselja
in
žalosti,
trpljenja.
Ko na jesen življenja
listamo po knjigi tej,
koliko spominov lepih
boža nam srce.
Tudi žalost se prikrade,
takrat v duši otožno je.

Ko je v knjigi življenja
popisana zadnja stran,
takrat odideš daleč,
daleč stran.

Veseli smo, da je bilo na otvoritvi veliko ljudi, saj nam s
tem pokažete pozornost oziroma nas podpirate pri našem delu. Upam, da ste si ogledali to zanimivo razstavo, odprta je bila do konca novembra.

ZAHVALNA
NEDELJA
Vsako leto na nedeljo po
prazniku vseh svetih obhajamo zahvalno nedeljo. Hvaležni nismo samo za letino in
pridelke, ampak tudi za svobodo, mir, dom …

Smo upokojenke se domenile,
mentorico Danielo povabile,
da pokaže nam servietne umetnine.

Tako kot lansko leto smo
članice Društva upokojencev Loški Potok tudi tokrat
poskrbele, da je naša župnijska cerkev »pripravljena« na
praznovanje. S svojimi pridelki smo okrasile oltar, mladinska skupina pa je poskrbela za napise po cerkvi.

Ob druženju smo zimski čas si zapolnile,
servietno tehniko osvojile
in za vas to razstavo naredile.

Prav posebno smo hvaležni Mariji Mišič za njen trud,
saj je poskrbela za vse cvetje, ki je krasilo cerkev in je
bilo narejeno iz krep papirja.

OTVORITEV RAZSTAVE »IZDELKI, NAREJENI
S SERVIETNO TEHNIKO«

Naj vam polepša dan,
vesele bomo, da naš trud ni bil zaman.
Stol zavržen, zapuščen
je na novo obnovljen.
Tudi stare pručke
polepšane so za naše vnučke.
Pladnji, škatlice
za darilo so lahko namenjene.
(Fani Debeljak)
Kot nam je že Fani povedala v pesmici, smo se že kar
nekaj časa v društvu, na delavnicah ročnih del in pa
seveda tudi doma ukvarjali s servietno tehniko. Prve
korake v to tehniko nam je pokazala Daniela Oberstar,
za kar se ji zahvaljujemo, nato pa smo nadaljevale same
in tako pripravile razstavo zanimivih, lepih in tudi obnovljenih starih izdelkov.
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PONOVNO V CUDV RIBNICA
Prav tako kot lani so se
naše članice odzvale povabilu in obiskale varovance bivalne enote Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Dolfke Boštjančič v Ribnici. Ker so bili
otroci lani čisto navdušeni
nad izdelovanjem preprostih rož iz krep papirja,
so Anica, Marija in Branka letos delavnico ponovile. Odziv je bil natančno
Foto: Anica Car
tak kot lani, torej zelo
zadovoljni otroci, starši in tudi mentorice.
2
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PRAZNIK KAKIJA V STRUNJANU
V soboto, 19. 11., smo imeli v društvu ekskurzijo v
Strunjan – na praznik kakijev. Čeprav je bilo vreme
deževno, smo preživeli lep in zanimiv dan. Pobliže
smo spoznali zlato jabolko oziroma kaki oziroma hrano bogov, kot ji nekateri rečejo. Kaki je zelo uporaben,
predvsem pa zdrav sadež, ki ga lahko uporabljamo
na sto načinov: v kruhu, v pecivu, v kozmetiki, sušene, vložene, za marmelado, sokove, smutije, sladoled,
oblite s čokolado … In vse to smo lahko na razstavnem
prostoru videli, poizkusili in seveda tudi kupili.
Ob prihodu v Strunjan smo šli najprej na kraj dogajanja, na razstavni prostor, ki je bil na srečo pokrit in
zaprt. Po zelo okusnem kosilu v hotelu Svoboda smo
nekateri odšli na kopanje, drugi na sprehod po čudoviti okolici, ostali pa nazaj na prizorišče dogajanja.
Možnosti za sprehod je bilo res veliko – do strunjanske cerkve Marijinega prikazanja, do Belega križa, do
čudovitega Mesečevega zaliva in obale, morja. Pot do
Strunjanskih solin pa je bila žal blatna zaradi obilice
dežja.
V večernih urah smo se s polnim prtljažnikom kakija
odpeljali proti domu.

POMEMBNO OBVESTILO ČLANOM

Plačevanje članarine za leto 2017 bo:

■ v nedeljo, 22. 1. 2017, od 8.00 do 11.00
v dru

štvenih
prostorih na Hribu;
■ v nedeljo, 22. 1. 2017, od 14.00 do 15.0
0 v gostilni
pri Kapcu v Travniku;
■ v nedeljo, 29. 1. 2017, od 14.00 do 15.0
0 v dnevnem
baru Anzeljc Bernarda, Mali Log;
■ v nedeljo, 29. 1. 2017, od 15.30 do 17.0
0 v bivšem
dnevnem baru Pri Tekavcu, Retje.
Članarina za leto 2017 znaša enako kot
prav tako znaša članarina za Sklad vza lani, torej 10€,
jemne samopomoči 10€.
Istočasno vpisujemo tudi nove člane.
Vse
da se nam pridružijo, da aktivno pom lepo vabimo,
kovanju društva, se z nami povesel agajo pri obliijo,
raznih aktivnostih, izletih … vse z nam sodelujejo pri
vanja upokojencev Loškega Potoka enom povezoin uresničevanju
skupnih interesov.

SMEH NE ŠKODI:
Policist ustavi 83-letno upokojenko: »Gospa, ali veste,
da ste vozili neprimerno hitreje od dovoljene hitrosti?«
»Seveda vem, gospod policaj, a moram voziti hitro,
preden pozabim, kam sem sploh namenjena!«
Tanja Lavrič, tajnica društva

FOTO UTRINKI
Anica nam je poslala res zanimivo fotografijo naših
članov – Franceta, Alojza in Mirka, ki so v Retjah obnavljali kapelico sv. Antona.

Toplo ognjišče in smeh v očeh
iskreno želimo v teh prazničnih dneh,
da zdravja in srečnih dogodkov
nešteto v obilju nasulo bo novo leto.
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ in
SREČNO 2017
Vam želi
Društvo upokojencev
Loški Potok

Foto: Anica Car

24
24

Odmevi
O
Od
dme
mevi

IZ NAŠIH DRUŠTEV

ČAS NE POZNA POČITKA
»Kam le čas beži, le kam se mu mudi,« se začenja skoraj že ponarodela pesem »Štirih kovačev«.
Koledarsko leto se prehitro obrne. Čas je neustavljiv,
to je dejstvo. V obdobju enega leta pa se zgodijo najrazličnejši vzponi in padci življenja. Od vsega se je povsod najtežje srečati in soočiti z nesrečo. Še dobro, da
smo večinoma optimisti in si drug drugemu rečemo:
pa vendar življenje mora teči naprej.
Življenje si je treba tudi popestriti, se vključevati v
društva, se družiti, sprostiti in tudi kaj zaupati. Take
oblike človeka sproščajo in pomirjajo. Veliko druženja
je priporočljivo upokojencem. In kolikor ga je, bi ga
moralo biti še več.
V DU Draga se tega kar zavedamo. Naš letni program
temelji na tem. Za odhajajoče leto lahko rečemo, da
smo vse planirano oddelali. Naše delovanje je razdeljeno na šport in kulturo. Po mesecih se eno z drugim dopolnjuje tako, da se v okviru DU redno nekaj dogaja.
Začeli smo februarja ob kulturnem dnevu s prireditvijo GLASBENI USTVARJALCI naše doline. Bilo
je enkratno. V marcu smo pripravili razstavo STARI
KAVNI MLINČKI in GOBELINI. Aprila so članice
ženske balinarske ekipe nastopile v Sodražici, moška ekipa pa je v začetku maja tekmovala v Kočevju.
Sredi maja smo na Lazcu izvedli memorialni turnir.
V juniju smo skupno z nekaterimi člani ZZB Draga
opravili zahtevno delovno
akcijo. V Dragi smo namreč
očistili okolico
spomenika,
oblikovali in
namestili nekaj masivnih
miz in klopi
iz brestovih
debel. Okolju smo dali čisto drugačen – urejen izgled.
To je bilo kar potrebno. Kasneje so naši člani zgledno
uredili okolico še dveh manjših spominskih obeležij.
Po tem opravljenem delu smo imeli poseben, prijeten

občutek. Opravili smo družbeno potrebno delo. Sledila so še tekmovanja moških v Mirni, v Mrkoplju na
Hrvaškem in na Lazcu.
Udeležba na tekmovanjih ni prinesla nekih posebnih
zmag, ni pa ekipa nikoli na zadnjem mestu. Prisegamo
na »zlato sredino« – čestitamo z željo, da bo tako še
naprej. Najboljša je bila uvrstitev (2. mesto) na Lazcu.

V sklopu občinskega praznika smo pripravili odmevno prireditev z etno razstavo »Težje nesem, lažje
grem«. Bistvo prireditve je bilo prikazati življenje ljudi
na bregovih ČABRANKE, kjer ima v prekrasno naravno okolje usidranih nekaj vasic tudi naša lokalna
dragarska skupnost. To so kraji, kjer narava ne skopari s slikovitostjo in darežljivostjo. Najlepša gora ali pa
planina je prazen nič, dokler se ne zareže v človekovo
zavest. In nasprotno: šele človekova zavest ožari goro,
planino in njune ljudi z lepoto.
V ČIGAVO ZAVEST SE BO ZAREZALA NA NOVO
POSTAVLJENA VISOKA ŽELEZNA OGRAJA OB
MEJI?!
December je namenjen obisku naših članov v DSO,
nekaj pa jih obiščemo tudi na domu. Ker je to mesec
obdarovanj, jim izročimo simbolno darilo.
Zaključili bomo z MEDGENERACIJSKIM srečanjem
in krašenjem smrečic, kar je postalo že tradicionalno.
Plan dela za prihodnje leto bomo ponovno usklajevali
na podlagi naših sposobnosti in zmogljivosti.
Za DU Draga: Irena Klepac
Foto: Ivan Benčina

OTROŠKO VESELJE
Pred dobrim mesecem so se otroci pri Cimpričevih
razveselili janjčkov. Samica je povrgla dvojčke in takoj
se je videlo, da lahko hrani samo enega. Tega na fotografiji ni marala. Dedi Marjan in babi Ančka sta se
odločila, da ga bodo hranili s stekleničko. To je bilo
strašno luštno za njihove vnuke. Kaj takega še niso
videli. Hana, Lara in mali Aleksej skrbijo, da je PIKA
sita. Zdaj že hodi za njimi po dvorišču in jih kliče. V
hlevu pobira senene bilke. Kaže, da bo preživela, je pa
manjša od »bratca«. Hranijo jo vsaki dve uri. Pargarjeva družina lepo skrbi za vse živali, ki jih redijo. Otroci

November - december 2016

si čisto na spontan način
privzgajajo lep odnos do
živali.
Le mislimo si lahko, kako
so srečni, ker se z janjčkom lahko tudi malo poigrajo. Narava sama poskrbi, da poveže in druži
vse, kar je srčkano.
Irena Klepac
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»PR’ NAS DAMO PA TAKU«
Odkar smo se v Binklu »oddolžili« GMAJNI in postavili
PASTIRČKA (delo g. B. Žuniča), smo razmišljali, da bi v
neposredni bližini le-tega postavili še KOZOLČEK, ki bi
povezoval preteklost z okoljem.
Do realizacije je prišlo v oktobru, ko je narava še trosila lepo jesensko vreme. V mesecu dni je bila zadeva pod
streho. Vaški možje, ki imajo več prostega časa od onih, ki
so zaposleni, so prevzeli delo.

Na fotografiji je lepo vidno, da je en steber zidan iz mogočnih kamnov, drugi pa je lesen tram. Zakaj tako? Lokalno dediščino želimo prikazati in približati javnosti,
predvsem pa zanamcem.
Zanimivo je to, da so bili pri nas pred vojno kozolci kar v
sklopu skednjev ali pa postavljeni na mogočnih zidanih
stebrih. Zidani stebri so značilnost starejših kozolcev tudi
na Koroškem. Graditelji so se povsem prilagajali naravnim materialom domačega okolja.

Taki kozolci so imeli pri nas po navadi 4–6 stebrov, odvisno od »močne« hiše. Srednja dva ali trije stebri pa so bili
leseni. Stebre so povezovale močne lesene LATE, na njih
so se sušili detelja in žitni snopi. Sicer pa je kozolec služil
za spravilo različnega orodja. Strehe kozolcev so imele po
dva čopa in so bile krite s skodlami.
Po vojni ni bil v vasi noben kozolec več obnovljen. Čas
je uničil tudi mogočne stebre. Vaščanom pa je še uspelo dobiti pri Ložanovih kamen za oživitev novega KOZOLČKA. Drugi leseni steber pa je dokaz, da smo obdani z gozdom. Našim graditeljem je lepo uspelo povezati
preteklost s sedanjostjo. Smernice za tako povezavo sta
dala g. B. Žunič in g. P. Polončič.
Spomladi bo na KOZOLČEK nameščena še tabla s kratkim zgodovinskim opisom Novega Kota. Tako si bo popotnik lahko ustvaril podobo kraja.
Veliki kozolci, npr. toplarji, so unikatne stavbe, ki že stoletja sooblikujejo podobo slovenskega kulturnega območja.
Kozolci so odlična priložnost za pripravo boljše turistične
ponudbe in popotniških načrtov. Pravilno vrednotenje je
ena od osnov varovanja in razvoja dediščine.
Taki znaki o kozolcih so kazalci, da se bo kozolec še naprej ohranil na slovenskem etničnem ozemlju.
Gradnja tega našega KOZOLČKA je potekala v zelo
velikem zadovoljstvu. Graditelji so imeli vsak dan dovolj
»tekoče morale«. Kdorkoli se je ustavil ob njih, jih je
obdaril. Da je bil konec še slavnejši, pa sta poskrbela Jože
in Ivanka, ki sta delavce počastila z bogato večerjo. Tudi
to je delovna akcija.
V prihajajoči pomladi čaka vaščane že drugo delo.
Irena Klepac

»FORMA VIVA« V NOVEM KOTU
Vsestranskega umetnostnega ustvarjalca g. Branka
Žuniča pozna širši krog ljudi.
V Novem Kotu smo ga pred desetletjem najprej spoznali kot lovskega čuvaja. Glede na njegov prijazen pristop do krajanov smo v njem kmalu prepoznali, da je
ne le samo velik lovec in ljubitelj narave, ampak tudi
likovni ustvarjalec na različnih področjih. Spretno
vodi čopič, ustvarja iz lesa, kovine in kdo ve, kaj vse
še počne.
Njegov prijeten pristop do vaščanov kaže, da se pri nas
dobro počuti. V Novem Kotu smo letos pridobili že
tretjo njegovo leseno skulpturo. Na domačiji Veselovega Francija – pr’ PADLEJS’C – so konec oktobra postavili prelepo leseno stvaritev »ORLI SE VRAČAJO«.
Vsak Žuničev izdelek je prijetno umeščen v naravno
okolje. Tako, glejte, pri nas nastaja mala »FORMA
VIVA«, za katero upamo, da se bo še razširila.
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Tudi ob tej priložnosti je bilo veselo, saj je gospodinja
Jelka vse prisotne postregla, kot se spodobi za tako postavitev.
Irena Klepac
Foto: Franci Vesel

Odmevi

IZ NAŠIH DRUŠTEV

CERKVICA V STAREM KOTU NE SAMEVA
Farani Starega in Novega Kota čutimo prav spoštljiv
odnos do cerkvice sv. Frančiška Ksaverja. Z veseljem
skrbimo za njen zunanji izgled in njeno notranjost.
Vsakič znova občudujemo prenovljeni oltar! Letos
nam je uspelo zamenjati tudi dve dotrajani klopi, ki sta
nameščeni ob oltarju. Prepričani smo, da bomo v prihodnosti cerkvico popolnoma opremili.
Ta sakralna ustanova je v našem kraju veliko pomenila vsem predhodnim generacijam. Navsezadnje nas
k njej vodi tudi zadnja pot ob slovesu od zemeljskega
življenja.
Nekoliko pa se kot verniki kljub vsemu čutimo zapostavljene, ker smo pri vsaki še tako majhni obnovi
prepuščeni sami sebi. Verjetno je kdo višjih dolžan, da
bi nam moral dajati vsaj spodbudne besede ali izreči
kritiko za vse, kar je storjenega. Upamo na boljše!

Krajani Starega in Novega Kota

ZAHVALA
Vasici Novi in Stari Kot sta med 2. svetovno vojno plačali dvojni nenadomestljivi davek. Sovražnik je vasici
popolnoma požgal, vaščane pa ne glede na starost odpeljal v taborišča smrti. Nekaj mladih mož so postrelili
kot talce.

Letos je minilo petdeset let, odkar so padlim borcem
in drugim žrtvam fašizma v Novem Kotu postavili
spomenik. Za tedanje čase je bil dokaj sodobno zasnovan, tudi lokacija je odlična.
Imena vseh so vklesana v marmorne plošče in so kljub
zobu časa še vedno dobro čitljiva. Ves čas je tudi okolica spomenika primerno urejena. Za to poskrbijo (sosedovi) Lukovi, za cvetje in sveče ob spominskih dneh
poskrbi KOZZB Draga.
Spomenik je s primerno strešico bolj ali manj tudi zaščiten pred vremenskimi pojavi.
To jesen ga je bilo potrebno ponovno na novo zaščititi. Material in delo sta sponzorirala Toni in Martina iz
Podpreske.
Krajani se jima zahvaljujemo za lepo gesto in smo veseli, da so med nami mladi, ki še gledajo na preteklost
s spoštovanjem in se zavedajo svojih korenin.
HVALA!
Krajani Novega in Starega Kota
Foto: Franc Ješelnik

KŠD Draga
Vesele praznike in srečno
novo leto želi svojim krajanom
vaška skupnost
Novi Kot - Stari Kot
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Vesel božič in
obilo sreče v novem letu
želi vsem občanom

želi vsem krajanom Dragarske doline,
vsem občanom,
vsem članom društva,
vsem mlajšim in vsem starejšim
lepe, prisrčne, družabne praznike,

DU DRAGA
v novem letu pa veliko pozitivnih besed
in dogodivščin.
27
2
7

PISMO BRALCA

AL’ PRAV JE BAJTAR AL’ GRUNTAR …
V petek, 14. oktobra, je bil na Radiu Univox v oddaji
Zahodnodolenjski odmevi objavljen prispevek o prireditvi »TIŽJE NJESEN, UAHKEJE GRIN«, ki sta jo
Društvo upokojencev Draga in KŠD Draga pripravila v
okviru letošnjega občinskega praznika in v kateri je bilo
predstavljeno življenje t. i. Brežanov, to je prebivalcev
v južnem delu naše občine na obrobju reke Čabranke.
Več o sami prireditvi in poimenovanju Brežanov je v
prispevku povedala gospa Irena Klepac. Ob tem pa se
je dotaknila tudi poimenovanja Bajtarji oziroma je v
prispevku pojasnjevala, kako zgrešeno Potočani prebivalce Dragarske doline imenujemo Bajtarji, saj so
bili oni gruntarji, ker so imeli poleg hiš tudi zemljo in
gozd. Bajtarji pa naj bi bili prebivalci na hrvaški strani
reke Čabranke, ki so živeli v lesenih bajtah in niso imeli svoje zemlje. Ob tem je tudi dejala, da je potrebno o
tem poimenovanju enkrat za vselej razčistiti, saj imenovanje Bajtarji prebivalce Dragarske doline moti in
je zanje žaljivo. Sam se v razpravo v zvezi s takšnim ali
drugačnim poimenovanjem niti slučajno ne bi spuščal
oziroma vmešaval, če ne bi v omenjeni razlagi gospa
Irena edino mene osebno navedla kot tistega, ki sem
ta izraz tudi »napačno« uporabil. Izjavila je namreč,
da sem izraz Bajtarji navedel celo v križanki. Glede na
to, da me je edinega poimensko imenovala in se moje
imenovanje nanaša na križanko, ki je bila objavljena v
Odmevih, hkrati pa je bilo iz Irenine razlage čutiti po
eni strani razburjenje, po drugi pa užaljenost, bom v
nadaljevanju s tem v zvezi vendarle podal nekaj pojasnil oziroma svoje videnje zadeve.
Naj najprej pojasnim, da se z ugankarstvom na tak ali
drugačen način ukvarjam praktično že vse svoje življenje, v zadnjih dvajsetih letih pa tudi s sestavljanjem
križank in drugih ugank, ki so bile poleg v Odmevih
v preteklosti večkrat objavljene tudi v nekaterih slovenskih uveljavljenih ugankarskih revijah. Osnovno
načelo pri sestavljanju vseh ugank je, da se v njih uporabljajo dejstva oziroma izrazi, ki so resnični in se jih
da vedno tudi dokazati in preveriti. Tega načela se pri
sestavljanju križank še kako oziroma vedno držim tudi
sam, zato povsem odgovorno stojim za vsako besedo,
ki jo uporabim v križanki. Tako je tudi s spornim izrazom Bajtarji. V križanki, ki sem jo pripravil in objavil v Odmevih, sem dejansko podal opis, iz katerega je
kot pravilna rešitev prišla beseda Bajtarji. Da pa s tem
izrazom ni nič narobe ter ni izmišljen, saj ima svojo
»zgodovino« in se ga ni spomnil nihče od sedaj živečih
Potočanov, ki smo bili kot tisti, ki ta izraz v današnjem
času po navedbi gospe Irene »napačno« uporabljamo,
pač pa je ta izraz poznan že iz naše preteklosti, kaže
kar nekaj pisnih virov iz naše zgodovine, ki jih je moč
kadarkoli tudi preveriti. Kot dokaz na tem mestu navajam le nekatere, in sicer:
V Kmetijskih in rokodelskih novicah, ki so izšle 17. 07.
1858, je v članku, ki govori o izvoru slovenskih besed,
med drugim zapisano:
»… Ako nasproti premišljujemo število tistih gorenskih
besed, ki niso znane Dolencom, ali ktere pri njih vsaj
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v navadi niso, najdemo, da skoraj nobena ni rusovska.
Take gorenske besede so: bajta (zraven Ložkega Potoka
in Trave so Bajtarji, pa se tudi pripoveduje, da so gorenski preseljenci) …«
V Koledarju Šolske družbe sv. Cirila in Metoda iz leta
1930, številka 27, je Bernard Andoljšek, nadučitelj v
Dragi, v prispevku »Boji za Drago« zapisal: »… No in
zdaj k stvari sami! V ozki gorski dolini med Loškim potokom in hrvaškim Čabrom stoje vasi: Lazec, Podpreska,
Draga, Srednja vas in Trava. Ribničani pravijo tem krajem »bajte«. Ljudstvo je revno. Ljudje so begali za zaslužkom po svetu; prav mnogo se jih je izselilo v Ameriko. Naštete vasi pripadajo kočevskemu okrajnemu
glavarstvu, a so od mesta oddaljene 8 ur. …«
Janko Trošt je v reviji Razori v februarju 1935 v prispevku »Bajtarske« zapisal: »… hiše, prav za prav bajte leže raztresene po pustih pobočjih Travljanske gore,
tam za Velikim vrhom ob Riglu, kjer vodi komaj kozja steza po eni strani do Prezida in Babinega polja, po
drugi pa proti Čabru. Je to pust in od Boga pozabljen
svet. Naselja so tako redka, da niti ne veš, kje se eno
neha in prične drugo. Ljudje so revni, toda dobri in
pošteni. Po večini drvarijo in se bavijo z obdelovanjem
lesa po kočevskih in bližnjih gozdovih ter po Snežniku.
Ribničani pravijo, da je tu konec sveta in kraj, kamor je
Bog po ustvarjenju »svoj bet zagnal. …«
In ne nazadnje je poimenovanje Bajtarji moč zaslediti
v knjižici »Kronika vasi Stari in Novi Kot«, ki je bila izdana leta 2002 ob 60-letnici požiga obeh vasi. V njej je
v poglavju »Župnija Draga« zapisano: »Vsi kraji v gornjem delu župnije ne stoje še dolgo. Tu se je razprostirala
prej samo šuma z vmes ležečimi lazi. Došlo pa je nekaj
bližnjih Kočevarjev, ki so lesarili in ogljarili. Napravili
so si kolibe (bajte), zato se še sedaj »Bajtarji« imenujejo.« (Vir: Tomšič, Št.; Ivanc, Fr.: Kočevsko okrajno glavarstvo: zemljepisno-zgodovinski oris. – V Ljubljani:
Okrajna učiteljska knjižnica v Kočevji, 1887).
V nadaljevanju omenjene knjižice je v poglavju »Opisi
vasi Stari in Novi Kot«, ki je povzet po Krajevnem leksikonu Slovenije, II. knjiga: Jedro osrednje Slovenije
in njen jugovzhodni del – Ljubljana, DZS, 1971, zapisan stavek: »Nekdanji naziv Bajtarji za prebivalce Starega in Novega Kota se sedaj malo uporablja«.
Vsi navedeni pisni viri torej dokazujejo, da ima poimenovanje Bajtarji svojo zgodovino in se je na podlagi
omenjenih dejstev ohranilo do danes in se tudi še vedno uporablja. Je pa res, da se danes z njim le še na svojevrsten način zgolj pove, od kod nekdo izhaja. Pa verjetno s tem, ko nekdo takšno poimenovanje uporabi,
niti slučajno ne misli nič slabega in tudi nima namena
nikogar užaliti. Naj povem, da tudi sam zase včasih slišim, da sem Bajtar, ker sem pač rojen v Podpreski, pa
mi niti na misel ne pride, da bi se zaradi tega razburjal
oziroma bi bil užaljen. Prav nasprotno. Ponosen sem
na svoje poreklo, svojo rojstno vasico in njene prebivalce in se zaradi tega, ker sem rojen v njej, ne počutim
prav nič prikrajšanega oziroma manjvrednega. Prav
zato sta se mi razburjanje in takšno razlaganje gospe
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Irene na radiu zdela nenavadna in povsem nepotrebna.
Vsak kraj ima oziroma je skozi zgodovino imel neko
svojo značilnost ali posebnost, po kateri so prebivalci
dobili in obdržali ime oziroma poimenovanje tudi v
današnjem času, in pri tem tudi prebivalci Dragarske
doline niso izjema. Tudi za Potočane veljata vzdevka
Lüni ali pa Bobi, za prebivalce Sodražice pa Psoglavci,
pa se zaradi tega nihče ne razburja. In ko ravno ome-

njam Psoglavce – v Sodražici so takšno poimenovanje
celo lepo izkoristili sebi v prid in na trgu postavili kip
psoglavca, ki je skupaj z vsakoletno prireditvijo Psoglavski dnevi postal prava turistična znamenitost in
širše prepoznavni simbol Sodražice. Mogoče bi bilo
dobro, da se iz tega kaj naučimo tudi sami in v tej smeri začnemo razmišljati tudi pri nas …
Vinko Košmerl

RADA SE VRAČAM DOMOV
Ne potrebujem posebnega vzroka, da se vračam k svojim koreninam, a tisto, kar tam nujno potrebujem, je
kolikor toliko ustaljeno toplo vreme. Ko sledi taka vremenska napoved za daljši termin, me neka notranja
sila kot ptico selivko povleče iz mesta tja med lepoto
skoraj neokrnjene narave, v osončeno tišino miru, ki
kraljuje nad samim krajem. Tam najdem svoj notranji mir, neomejeno svobodo časa in navdih, da svoja
občutja z lahkoto prelivam na papir. Ravno zato sta
tam skoraj v celoti nastala moja romana Metulj brez
pomladi in Razsuti cvetovi.
Oba romana sta bila v presledku štirih let predstavljena med ljudmi, ki si jih po nekih svojih notranjih kriterijih prilaščam kot meni zelo blizu, saj v stiku z njimi
občutim, da sem tudi sama ena izmed njih – tako v
Loškem Potoku kot v Ribnici, saj je področje obeh zelo
blizu mojemu rojstnemu Novemu Kotu. Na podoben
način sprejemam ljudi iz predela Notranjske – od Babnega polja do Rakeka, kamor segajo spomini mojega
mladostnega zorenja. Skozi gimnazijska leta in med
bivanjem v starotrškem internatu so se s sošolci in sošolkami spletle prijazne prijateljske vezi, od katerih se
mnoge nadaljujejo še danes. Ker so se skozi življenje
mnogi od teh prijateljev ustalili v svoji dolini ali vsaj v
njeni bližini, ni čudno, da ob predstavitvah svojih knjig
tako rada pridem mednje.
Vračam se srečna, notranje obogatena, hvaležna ljudem, ki so predstavitev organizirali, pa tudi vsem tistim, ki so prisluhnili tudi meni sami.

Novi Kot ali po domače Binkel je po številu ljudi
zelo skromen, zato sem bila ob napovedi, da bo moja
predstavitev romana Razsuti cvetovi v Starem trgu popestrena s petjem in na koncu tudi s pogostitvijo s strani mojih sovaščanov, več kot presenečena. Kako tudi
ne bi bila, saj do tistega trenutka še vedela nisem, da ti
ljudje premorejo celo svoj pevski zbor.
Kazalca na uri sta se bila potegnila v eno samo pokončno črto in naznanila 18. uro. Iz stranskega prostora so začeli drug za drugim prihajati pevci in pevke
pevskega zbora »Binklarji«. Kako prenovljena podoba
ljudi iz moje neposredne bližine! Tako svečani so se
zdeli. In ko so prostor napolnili njihovi ubrani glasovi, se mi je od vzhičenosti koža na drobno posula
s kurjo poltjo. Komaj sem uspela zbrati misli, da sem
lahko sledila Zvonkinim vprašanjem, ki me je vodila
skozi vsebino romana. Skozi ves čas odvijanja vsebine
je prostor polnila posebna energija, ki je na marsikateri
obraz privabila tudi kakšno zatajeno solzo, čeprav sam
pogovor ni imel z žalostjo nobene povezave … Tako se
pač dogaja, ko se srečajo sorodne duše in se v določenem trenutku povežejo na isti valovni dolžini.
Hvala vam, moji Binklarji, ker ste na tako prisrčen način polepšali rojstvo mojega novega romana. Želim, da
še naprej uspešno odkrivate in ohranjate kulturno zapuščino našega majhnega – a lepega koščka slovenske
zemlje.
Antica Marijanac

NAGRAJENKA NAGRADNE UGANKE
V prejšnji številki Odmevov smo vam zastavili nagradno uganko in sicer smo vas spraševali po lokaciji zapisa, ki
se nahaja na steni v avli vhoda v občinsko stavbo. Glede na število prejetih odgovorov oziroma vaših dopisnic sta
možni dve razlagi, in sicer da smo vam zastavili (pre)težko uganko, ali pa da uganka med bralci ni vzbudila zanimanja. Kakorkoli že, do predvidenega roka smo prejeli šest vaših dopisnic z odgovori, med katerimi smo izžrebali
srečno nagrajenko. Knjigo »Plenkača pesmi poje« bo za pravilni odgovor prejela Sara Prijatelj, Zamostec 40, 1317
Sodražica. Srečni nagrajenki iskreno čestitamo!
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PRIREDITVE ZA OTROKE

KOSTANJEV PIKNIK
13. oktobra smo z vsemi skupinami vrtca ponovno
izvedli kostanjev piknik. Otroci so prinesli pest
narezanega kostanja in dobro voljo. Obisk je bil velik.
Družili smo se ob glasbi. Kar naenkrat so nas zmotile
gasilske sirene in luči, ampak gasilci so obiskali ravno
nas. Otrokom so predstavili svoje delo. Tudi otroci
so poskusili gasiti z vodo, bili so pravi mali gasilci.
Gasilcem se ob tej priložnosti zahvaljujemo. Na koncu
smo se posladkali s pečenim kostanjem in čajem.

Andreja Car

MIKLAVŽ V LOŠKEM POTOKU
Miklavž je v Loškem Potoku sporočil, da je tudi pri
nas budno spremljal otroke in ugotovil, da jih je bilo
kar nekaj pridnih. Obdaril je namreč kar 44 otrok.

Na začetku smo vsi spremljali čudovito predstavo z
naslovom »Zmeda v nebesih«, ki so nam jo zaigrali veroučenci: Ajda, Nika, Kaja, Lucija, Katja, Monika, Žan
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in Gal. Potem pa je kmalu prišel težko pričakovani
dobri mož. Vsakemu otroku je podaril posebno darilo
in preden so odšli domov z nasmejanimi obrazi, so mu
rekli: »Pa se vidimo spet drugo leto!«
Bojan Traven, župnik

Odmevi
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EXTREMOVCI IZJEMNO USPEŠNI NA VSEH
TEKMOVANJIH
V ŠD Extrem je v letošnji sezoni vključenih preko 260
otrok in mladine in uvršča društvo med največja športna društva v regiji. Skupno je oblikovanih kar 24 vadbenih skupin (8 v Ribnici, 10 v Sodražici, 2 na Blokah,
2 v Loški dolini in 1 v Loškem Potoku). Po zaključku
jesenskega dela nogometnih tekmovanj na zelenicah,
kjer smo že poročali o uspehih, smo sedaj že na polovici sezone rednega dela tekmovanja državnega prvenstva tudi v futsalu (dvoranski nogomet). Pri mlajših
kategorijah rezultat tekmovanj ni najbolj v ospredju,

saj se pri večini tekmovanj rezultati ne beležijo in tudi
ne vodijo lestvice. Kljub temu lahko trdimo, da se v
vseh skupinah dela kvalitetno. Starejše skupine od starostne kategorije do 13 let (U-13) in starejše skupine
pa se zelo uspešno kosajo z ekipami po vsej državi, saj
tekmujejo že na državnem nivoju. Prav vse ekipe Športnega društva Extrem si že po polovici sezone rednega
dela smejo obetati uvrstitve v končnico, da se bodo borile za najvišja mesta v državi. V končnico se uvrstijo
prve štiri ekipe iz vsake skupine.

DRŽAVNO PRVENSTVO V FUTSALU U-13 ZAHOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŠD Extrem A
KMN Oplast Kobarid
FC Litija
KMN Bronx Škofije
Futsal klub Dobrepolje
ŠD Extrem B
Futsal Olimpija Ljubljana

Te
9
6
9
8
11
9
6

Z
6
6
5
4
3
1
0

N
2
0
2
1
1
2
0

P
1
0
2
3
7
6
6

D:P
45 : 14
46 : 9
38 : 20
45 : 28
31 : 71
16 : 42
3 : 40

+/–
31
37
18
17
–40
–26
–37

T
20
18
17
13
10
5
0

N
0
1
1
0
0
0
0

P
1
1
1
3
5
6
6

D:P
56 : 18
49 : 6
45 : 17
32 : 43
19 : 50
15 : 55
7 : 34

+/–
38
43
28
–11
–31
–40
–27

T
18
16
16
12
6
3
0

DRŽAVNO PRVENSTVO V FUTSALU U-15 ZAHOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KMN Bronx Škofije
ŠD Extrem A
ŠD Extrem B
KIX Ajdovščina
Futsal klub Dobrepolje
KMN Oplast Kobarid
KMN Puntar Tolmin

Te
7
7
7
7
7
7
6

Z
6
5
5
4
2
1
0

DRŽAVNO PRVENSTVO V FUTSALU U-17 ZAHOD
1.
2.
3.
4.
5.

ŠD Extrem
KMN Oplast Kobarid
FK Zavas
KMN Puntar Tolmin
KMN Bronx Škofije

Te
6
7
7
6
6

Z
6
5
2
1
0

N
0
0
1
2
1

P
0
2
4
3
5

D:P
50 : 11
37 : 24
18 : 39
14 : 28
12 : 29

+/–
39
13
–21
–14
–17

T
18
15
7
5
1

Te
4
4
4
4
4

Z
2
2
2
2
0

N
2
1
1
0
0

P
0
1
1
2
4

D:P
15 : 5
12 : 4
4:3
6 : 10
2 : 17

+/–
10
8
1
–4
–15

T
8
7
7
6
0

DP ŽENSKA FUTSAL LIGA (članice)
1.
2.
3.
4.
5.

ŽNK Celje
ŠD Extrem
KMN Slovenske gorice
ŽNK Cerkvenjak
FK Zavas Nova Panorama

Te – število odigranih tekem; Z – zmage; N – neodločeni izidi; P – porazi; D : P – dani in prejeti zadetki; +/– – gol razlika; T – osvojene točke

Vabljeni na ogled tekem!
Spremljajte nas na: www.sd-extrem.si in na https://www.facebook.com/sportnodrustvo.extrem
Jože Zidar

November - december 2016
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SIBOR INOTHERM NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V
SEVNICI V PRIKAZU JU-JITSU TEHNIK
Člani SIBORJA INOTHERM so se v soboto, 12. 11.
2016, udeležili državnega prvenstva v prikazu ju-jitsu
tehnik – Sevnica 2016. Tekma je bila organizirana v
Športnem domu Sevnica. Udeležilo se je je osem klubov in skoraj 120 tekmovalcev. Tekma je štela tudi za
seštevek treh tekem prikaza tehnik za slovenski pokal.

Čestitke gredo tudi vsem ostalim članom, ki so dosegli
uvrstitve od 4. mesta dalje v svojih kategorijah, še posebej pa tistim, ki so prvič nastopili na ju-jitsu tekmi.

Barve SIBORJA je zastopalo 37 tekmovalcev, ki so dosegli tudi odlične uvrstitve:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Nika Kotar – 3. mesto
Luka Čirovič – 1. mesto
Lana Poje Mihelič – 2. mesto
Karin Ambrožič – 3. mesto
Evelin Kožuh – 1. mesto
Neža Levstik – 1. mesto
Jan Divjak – 1. mesto
Laura Zajc – 1. mesto
Erik Mihelič – 2. mesto
Miha Križ – 1. mesto
Jakob Bojc – 3. mesto
Vid Potisk – 3. mesto
Anže Golež – 3. mesto
Karolina Bojc – 3. mesto
Ajda Mihelič – 2. mesto

SIBOR INOTHERM je na tekmi dobil 15 medalj, ekipno pa je bil ŠD SIBOR prvi med osmimi klubi in je
zato osvojil tudi veliki prehodni pokal.
Posebnost obeh tekem je tudi to, da je medalje osvojilo
skoraj 30 različnih članov SIBOR INOTHERM.
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Zadnja tekma za seštevek slovenskega pokala v prikazu ju-jitsu tehnik je bila domača tekma, ki je bila v Kočevju v soboto, 3. 12. 2016, v Športnem domu Gaj-Fis.
Prav tako je bil tudi zaključek super pokala, in sicer
seštevek treh pokalov v duo sistemu, ju-jitsu borbah in
prikazu tehnik. Na ta način smo prvič dobili najboljše tri ju-jitsu tekmovalce v posameznih kategorijah za
leto 2016.
Elvis Podlogar,
predsednik SIBOR INOTHERM

Odmevi
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NAŠI MLADI TEKMOVALCI V JU-JITSU NA TEKMOVANJIH
LETOS ZELO USPEŠNI
Ju-jitsu je borilna veščina, ki prihaja iz Japonske in
združuje tehnike karateja, juda in aikida. V okviru
športnega društva SIBOR (SI – Slovenija in BOR – borilne veščine) ju-jitsu vadi oziroma trenira pet otrok
iz naše občine. To so Klara in Miha Križ, Benjamin
Vukalič, Anamarija Volf in Neža Levstik. Leto 2016 je
bilo tako za celoten klub kot tudi za naše otroke zelo
uspešno, saj so na različnih tekmovanjih dosegli kar
nekaj lepih in vidnih uvrstitev. Na državnem prvenstvu v DUO sistemu, ki je meseca februarja potekalo v
Ribnici, sta med mešanimi pari v kategoriji U10 Klara
Križ in Benjamin Vukalič osvojila 3. mesto in s tem
bronasto kolajno, Miha Križ pa je v kategoriji DUO U8
med moškimi pari skupaj z Marcelom Matkom osvojil
1. mesto in s tem zlato medaljo. Omenjena tekmovalca sta 1. mesto osvojila tudi na državnem turnirju v
DUO sistemu, ki je tudi v mesecu februarju potekal
na OŠ v Globokem. Na državnem turnirju v prikazu
ju-jitsu tehnik ČRNOMELJ 2016, ki je potekal v OŠ
Mirana Jarca v Črnomlju in ki je štel tudi za seštevek
treh tekem za slovenski pokal, je Neža Levstik osvojila
1. mesto. Prav tako je Neža 1. mesto osvojila na drugi
tekmi v prikazu ju-jitsu tehnik SEVNICA 2016, ki je
potekala v novembru v Sevnici. Na finalnem turnirju,
ki je v začetku meseca decembra potekal v Kočevju, pa
je Neža Levstik osvojila 2. mesto. Neža je tako skupno
1. mesto v kategoriji U12 deklice osvojila v seštevku
treh tekem za slovenski pokal, Miha Križ pa je bil v
kategoriji U8 dečki skupno 2. Miha pa je bil 2. tudi v
skupnem seštevku za slovenski super pokal v kategoriji
dečkov 6–7 let.

V tem prispevku sem navedel le uvrstitve, ki so jih naši
mladi tekmovalci dosegli z uvrstitvijo na stopničke za
zmagovalce. Seveda pa so poleg teh osvojili še kar nekaj dobrih in vidnih uvrstitev, ki v množici slovenskih
tekmovalcev predstavljajo lep uspeh in vzpodbudo za
nadaljnje delo. Za lepe uspehe, ki so jih dosegli, pa je
potrebno pohvaliti vse: klub in njihove trenerje, pa tudi
starše, ki žrtvujejo svoj prosti čas in denarna sredstva
za stroške, ki s tem nastanejo. Največja pohvala pa velja
seveda mladim tekmovalcem, ki se trudijo in s svojim
vztrajnim treniranjem dosegajo takšne rezultate.
Po podatkih staršev in kluba napisal
Vinko Košmerl

NEKAJ UTRINKOV IZ ZGODOVINE POLICIJE NA OBMOČJU
OBČINE LOŠKI POTOK
O OROŽNIŠTVU
Po revolucionarnem letu 1848 se je v avstrijskem cesarstvu pokazala potreba po ustanovitvi nove varnostne sile,
saj vojaki in občinski policijski stražniki niso več uspeli
krotiti razjarjenega ljudstva. Ustanovljeno je bilo orožništvo, ki je skrbelo za notranjo varnost države. Če je bilo
potrebno, so orožniki priskočili na pomoč tudi drugim
državnim organom.
Orožniška postaja Loški Potok se omenja že v prvi dislokacijski razpredelnici 11. orožniškega polka, ki je bila
objavljena le nekaj mesecev po sprejetju prvega zakona o
orožništvu leta 1850. Na njej so bili zaposleni štirje orožniki, vodil pa jo je namestnik postajevodje. Postaje nato
v dokumentih nekaj časa ne zasledimo.
Avstrijsko cesarstvo se je leta 1867 preoblikovalo v Avstro-Ogrsko. Kranjska je spadala k avstrijskemu delu,

November - december 2016

Pevski zbor v gostilni Pri Birtku na Hribu v Loškem Potoku 6. januarja 1939. Na desni strani fotografije je orožniški podčastnik. Digitalna
zbirka fotografij Muzeja Ribnica, izvirnik je last Blanke Bartol.
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ga je bila del kočevske občine, zato bi ta varnostni okoliš
morala obsegati Postaja milice Kočevje. Leta 1949 se je
zaprlo območje Kočevske Reke. Če bi kočevski miličniki
skrbeli za varnostni okoliš Draga, bi morali čez celotno
območje ribniške milice, preden bi prispeli v Dragarsko
dolino. Zaradi očitnih logističnih težav je tako ribniška
milica zajemala krajevno skupnost sosednje občine.
Ko se je leta 1990 območje Kočevske Reke odprlo, so varnostni okoliš Draga prevzeli kočevski miličniki, varnostni okoliš Loški Potok pa je še vedno spadal pod ribniško
postajo milice.

Srečko Turk (zadaj) in Milan Rebernik (spredaj) sta na tekmovanju v patrolnem teku za prvenstvo LM okraja Kočevje leta 1955
zastopala LM Loški Potok. Osvojila sta 3. mesto. Smučke, ki jih
je miličnik Srečko Turk uporabljal na tekmovanju, so na ogled
na razstavi v OŠ Loški Potok. Digitalna zbirka fotografij Muzeja
Ribnica, izvirnik je last Vojka Turka.

Hrvaška s Slavonijo pa je pripadla ogrskemu delu monarhije. Oba dela je ločevala meja, kar je privedlo do novih
varnostnih zahtev. Na območju današnje občine Loški
Potok so bile tri mejne izpostave s po enim zaposlenim
orožnikom. Mejni izpostavi Črni Potok in Novi Kot sta
spadali k Orožniški postaji Pirče, mejna izpostava Hrib
pa je spadala k Orožniški postaji Ribnica.
Leta 1891 se je v dokumentih pojavilo ime Orožniške
postaje Draga s tremi zaposlenimi orožniki. Leto pozneje
je deželni glavar Oton Detela v imenu deželnega zbora
napisal prošnjo deželni vladi v Ljubljani, da bi prestavili orožniško postajo iz vasi Draga v Travnik. Želji ni bilo
ugodeno, saj se v kasnejših dokumentih še vedno pojavlja
orožniška postaja Draga.
OD NARODNE MILICE
Do leta 1956 je v Loškem Potoku delovala samostojna
postaja milice, tega leta pa so jo pridružili Postaji milice
Ribnica.
Po letu 1963 je veljalo, da ena postaja milice obsega območje ene občine, ki je bilo razdeljeno na obhodne okoliše, pozneje varnostne okoliše. Posamezna krajevna skupnost je bila običajno en varnostni okoliš.
»V Loški Potok in Drago se je prej hodilo z avtobusom, ob osmih
je šel avtobus, tako da nas je komandir vedno opozarjal: »Fantje,
avtobus bo šel.« Gor smo šli z avtobusom, nazaj pa, kakor se
je kdo znašel. Običajno kar s kamioni, ki so prevažali hlodovino; takrat je bila še enota gozdnega gospodarstva v Dragi. Gor
smo pa imeli pri določenih ljudeh naše službene mopede in smo
se z njimi vozili po vaseh. V drugi polovici 80. let sem pa šel v
Drago že z zastavo 101.« Tako Dušan Nježić, dolgoletni vodja
varnostnega okoliša Draga in kasneje vodja policijskega okoliša
Sodražica - Loški Potok.

Območje Postaje milice Ribnica je bilo nekaj posebnega.
Sestavljali so ga varnostni okoliši Ribnica, Dolenja vas,
Sodražica, Loški Potok in Draga. Krajevna skupnost Dra34

DO SLOVENSKE POLICIJE
Z osamosvojitvijo Slovenije je bilo treba poskrbeti tudi
za varovanje meje s Hrvaško. Ustanovljena je bila Postaja mejne policije Petrina, h kateri je spadal mejni prehod
Podplanina. Policijska postaja Ribnica je skrbela za varovanje zelene meje in policijski okoliš Loški Potok, Policijska postaja Kočevje pa je skrbela za policijski okoliš
Draga.

24. marca 2012 se je del kolektiva PP Ribnica pridružil projektu Očistimo Slovenijo 2012. Pomagali so pri čiščenju v občini
Loški Potok. Od leve proti desni: Marjan Cimprič, Mitja Andoljšek, Nataša Miketič, Rudi Topolovec, Draško Vidovič, Matej Lipoglavšek, Blaž Dijak, Jože Grže, Matej Križ in Mirela Lipoglavšek. Digitalna zbirka fotografij Muzeja Ribnica, izvirnik
je last PP Ribnica.

Z ustanovitvijo samostojne občine Loški Potok in z nekaterimi reformami v policiji to območje danes zajema
Policijska postaja Ribnica. Ribniški policisti tako skrbijo
za varovanje schengenske meje in opravljajo še vse svoje
preostale splošne naloge. Izvajajo tudi mejno kontrolo na
maloobmejnih prehodih v Podplanini in Novem Kotu.
V članku je nanizanih le nekaj drobcev, če bi želeli izvedeti še kaj več, ne le o zgodovini policije na območju občine
Loški Potok, temveč tudi slovenske policije, ste vljudno
vabljeni k ogledu razstave Utrinki iz zgodovine slovenske
policije od leta 1850 do danes – Zgodovina ribniške in
kočevske policije, ki še do novega leta gostuje v mansardi
OŠ Loški Potok.
Pripravila Vasja Pavlin, kustosinja Muzeja Ribnica
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Na oktobrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Pogačica. Novembrska
pravljična urica je minila v znamenju pravljice Medved ne more spati. Mali nadobudneži so
kasneje obe pravljici tudi likovno upodobili. Naše zveste bralce gotovo že zanima, katere knjižne
novosti smo tokrat pripravili zanje!
FREDRIK BACKMAN
Babica vas pozdravlja in se
opravičuje
Sedemletna Elsa je drugačna. Ima
bujno domišljijo, ves čas odkriva
nove besede v Wikipediji in razume
reči, ki jih njeni starši ne. Elsa ima
sedeminsedemdesetletno babico, za
katero pravijo, da je nora. Rada stoji na
balkonu in s pištolo za paintball strelja
moške, ki bi se radi pogovarjali o Jezusu. Prav tako je Elsina
najboljša in hkrati edina prijateljica.
Ponoči se skupaj zatekata v kraljestvo babičinih pravljic, kjer
so vsi drugačni in kjer od tebe nihče ne pričakuje, da boš
normalen. A Elsa ne ve, da jo čaka huda preizkušnja, ko bo
potrebovala ves svoj pogum in pamet; ko bo v njenih rokah
usoda številnih ljudi; ko se bosta pravljični in resnični svet
prepletla. Kajti, kot pravi njena babica: najboljše pravljice niso
nikoli popolnoma resnične in nikoli popolnoma izmišljene.

SUSAN MALLERY
Poljubi so najboljše zdravilo
Montana Hendrix je našla svoj poklic
– delo s terapevtskimi psi. Zdaj ko
ima službo, ki jo ima rada, in živi v
rojstnem kraju, ki ga obožuje, je končno
pripravljena, da se v njeni pravljici pojavi
princ. Ali ji lahko kateri od njenih psov
pomaga poiskati gospoda Pravega ali pa
morda dr. Pravega?
Kirurgu Simonu Bradleyju je ljubša sterilna bolnišnica kot pa
kaotičnost resničnega življenja. Še zlasti ko resnično življenje
vključuje psico mešanko, ki pogosto povzroča nesreče, in
žensko, katere poljubi vzbujajo v njem željo po tem, za kar ve,
da ne more imeti. Z brazgotinami, ki so mu ostale iz otroštva,
se izogiba čustvenim zapletom, tako da se neprestano seli iz
kraja v kraj, kjer zdravi otroke, ki potrebujejo njegove izkušene
roke.
Ali ga lahko njegova vedno močnejša čustva do Montane
pripravijo do tega, da se ustali v Fool’s Goldu ali pa bo odšel in
vzel s sabo njeno zlomljeno srce?

META OSREDKAR
Zločin v Stari Fužini
Simon, Edi in Kos se med
počitnikovanjem
ob
Bohinjskem
jezeru znajdejo sredi druščine športnih
navdušencev, ki se pripravlja na zahtevno
tekmovanje v triatlonu. Le-to sestavljajo
lokalna legenda in ekstremna športnica,
njen mož, Francoz, in njuna uporniška
najstniška hči, trojica precej nezrelih
francoskih kajakašev, pravi slovenski hribovec, spogledljiva hči
lastnikov penziona, v katerem je nastanjena večina junakov, in
njen neprijetni zalezovalec. Prav kmalu se izkaže, da večino
oseb povezuje precej dolga zgodovina in da dogodki izpred več
deset let morda še vedno do neke mere krojijo njihova življenja.
Treba jim bo priti do dna, če ne prej, takrat, ko se stvari toliko
zaostrijo, da vmes posežejo policisti.

IVAN SIVEC
Samotna divja roža
Friderik II. Celjski se je nesmrtno zaljubil
v nižjo plemkinjo Veroniko, ki mu je
ljubezen tudi iskreno vračala. Da bi se
v lepoti globoke ljubezni lahko združila
za vse življenje, je poročeni Friderik
domnevno umoril celo svojo ženo
Elizabeto Frankopansko, Veroniki pa na
Kočevskem postavil grad.
Veliko usodnih podrobnosti pa je piscu kronike zaupal njegov
oče Mihael. Med drugim tudi, kako je grof Herman II. zaprl
lastnega sina, kako so Veroniki v Celju javno sodili in kako
je Friderikov oče dal svojo snaho utopiti. In kako se je sploh
odvijala najlepša in najbolj usodna ljubezen na naših tleh?
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MARIA PARR
Vafljevi srčki
Lena je navihana deklica, namazana z
vsemi žavbami. Vsak novi dan je zanjo
ena sama pustolovščina. Njen sosed Trile
jo ima za najboljšo prijateljico, kljub
temu da ga kar naprej spravlja v težave.
Pred njima je dolgo poletje, ki obeta obilo
zabave, a prinaša tudi težke trenutke, ki
pa jih glavna junakinja premaga z veliko
modrostjo.
Vafljevi srčki so prvenec priljubljene in večkrat nagrajene
norveške avtorice Marie Parr (1981), ki ji pravijo tudi Astrid
Lindgren mlajše generacije. Slovenski otroci so njeno Tonjo iz
Hudega brega že vzeli za svojo. Za Vafljeve srčke je avtorica
prejela več nagrad, med drugimi nizozemsko Zilveren Griffel
in francosko Prix Sorcières. Knjiga je prevedena v skoraj
dvajset jezikov, na Norveškem je po njej posneta televizijska
serija. Slovensko izdajo v imenitnem prevodu Darka Čudna
dopolnjujejo ilustracije Jureta Engelsbergerja.

S tem tudi zaključujem letošnji zadnji izbor nekaterih knjižnih
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok tudi v
prihodnjem letu! Čim lepše in prijetneje preživite letošnji
december ter božično-novoletne praznike! Želimo Vam
blagoslovljene božične praznike ter veliko zdravja, sreče,
uspeha in osebnega zadovoljstva v novem letu 2017! SREČNO!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)
NADALJEVANJE
Potočani so bili tudi v tistem času vajeni dolgih zim in
skoraj vsako leto poplavljenih polj. Bali pa so se velikih
povodnji v času, ko so bile njive že posejane:
… Sredi maja je začelo deževati. Ves teden je lilo, a nebo
je še vedno sivo in čemerno. Neka mrzla vlaga se vleče sem od polja, ki je vse pod vodo. Ljudje so prosili že
za procesijo k podružnici, zakaj, če voda ne odteče, bo
vse zgnilo. Žalostno in pusto je gledati preko zalitih njiv.
Vaški otroci brazdajo vsi mokri in zmrznjeni po lužah,
odrasli so malobesedni in čemerni. Ves kraj je pust, zapuščen in umazan. Neprijeten veter piha od lazov doli,
po katerih se plazijo megle.
Ženske stoje na pragu, gledajo v oblake in vzdihujejo:
»Kaj bo, kaj bo! Že za pet maš se je nabralo v vasi, pa nič
ne pomaga. Danes sem dala sosedovi Katri dve desetici,
v Ribnico pojde, pa naj se pri Novi Štifti ustavi, se nas bo
morda vsaj Mati božja usmilila.«
»Tudi mi smo dali. Moj se je zaobljubil k Mariji Pomagaj na Gorenjsko, naše njive leže vse v dolini, vse je pod
vodo.«
»Lani je bil nekak žolnir tukaj, saj veste, tisti, ki je toliko
tu okrog meril. Dejal je, da bi se lahko napravilo, da bi
ne bilo povodnji, samo denarja bi stalo, brez denarja ni
nič.«
»Tudi z denarjem bi ne bilo. To je božja volja. Svet je
danes pokvarjen in pregrešen, pa pošilja bog svoje kazni,
so rekli gospod kaplan. Samo Bog bo pomagal, če bo hotel. Jaz moram mojemu staremu reči, da bi dal še za dve
voščeni sveči. Pri kolikih mašah take sveče gore, in vseh
je človek deležen. Težava je, če ima kmet polje v dolini,
koliko skrbi je to in stroškov.«
In soseda je računala, za koliko maš da na leto in blagoslovljenih sveč in nedeljskih očenašev, a še imajo toliko
škode od povodnji. Če bi nič ne dali, bi pa še otave ne
dobili. Še druga ženska je pricmokala v nerodnih moževih škornjih po lužah in razgovor se je vrnil na začetek.
…(Zofka Kveder, Hrvatarji, Zbrano delo, 1. knjiga, str.
352–353).
Zofka si je s svojo vedoželjnostjo, veseljem do življenja,
srčnostjo, komunikativnostjo in nadarjenostjo, pa tudi
s trmo pridobila tako med vrstniki kot tudi starejšimi
Potočani poseben status. Res pa je, da zaradi takratnih
pogledov na svet in na mesto ženske v njem ta status ni
imel vedno pozitivnega predznaka. Kljub temu da so
jo fantje na skrivaj oboževali, so se je obenem tudi bali.
Preprosto je bila za dekle preveč direktna, trmasta, samostojna, izobražena in jezikava, pa tudi v cerkev ni
prav rada hodila. Predvsem pri materah pa je zaradi
vsega prej naštetega in tudi zaradi samostojnega dela
v gostilni in občinski pisarni, v glavnem med samimi
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moškimi, veljala za lahkoživko in kot taka za neprimerno družbo za njihove sinove in hčere. Sicer pa tudi
njena mati ni bila najbolj zadovoljna z njo, o čemer je
dr. Antonu Debeljaku pripovedovala njena prijateljica
Antonija Lunaček.
… Tudi Zofka je pogrešala dekliške družbe. Zato je skoraj vsak dan prihajala iz Retij v Travnik na pošto, ko
sem napravila izpit za poštarico. Zaupala mi je vse gorje, ki ga je bila deležna doma, posebno zaradi matere.
Ta je bila velika tercijalka in je hotela tako vzgojiti tudi
Zofko. Njej pa se je kot izobraženki upiralo.
Večkrat je jokala 17-letna hči, češ da jo je mati tepla:
dobre so ji bile burkle ali metla za to. Nekajkrat sem jo
spremila na njen dom v gornjo sobico, kjer sva čitali pisemca in neštete pesmice, ki jih je nanjo (včasih tudi katero name) zložil N. Toda opazila sem, da mati na križ
gleda in ne mara za moje obiske. Zato sva pogosto, ko
sva se pripeljali ob poli sedmih s pošto iz Travnika, sedli
na trame, nakopičene med Hribom in Retjami. Žal, da
nisem ohranila teh dopisov.
Vsako nedeljo sta prišla vasovat moj bodoči mož Cvar s
Poljan nad Ortenekom, ki je bil par let za pokojnim Golmajerjem učitelj v Loškem potoku, in njen oboževalec
N. iz Ribnice. O njem mi je Zofka ponovno izjavila, da
ni pravi par zanjo: premehka narava, brez odločnosti.
Ničkolikokrat mu je svetovala: Franjo, midva nisva za
skupaj, vrni se v bogoslovnico!
Njen oče je bil dober in je hčer rad imel. Bolelo jo je samo
to, da je skoro vsako popoldne v kozarček pogledal. »Ata
je pil,« je govorila in sama opravljala pisarniške posle.
Poleg vsega pa še Retje – nobenega izobraženca okoli
sebe. Jaz sem ji dostikrat rekla, da jo bom tožila, če tam
mojo sliko obesi! Ne čudim se, da je ušla revica. Sicer sta
pobegnila tudi nje brata. Po moji poroki – Koy in N. sta
bila priči – 1896. se nisva več videli. Pri Taboru smo se
poslovili … (Dr. Anton Debeljak, Drugi plamen Zofke
Kvedrove, Življenje in svet, št. 1, 4. 7. 1938)
Kljub svoji drugačnosti ali pa morda ravno zaradi nje
ji kot družabnemu, nekoliko »mestnemu« dekletu ni
bilo težko vzpodbuditi svojih gostov k pripovedovanju
o svojem življenju, ki ga je mojstrsko upodobila v svojem, Potočanom verjetno najbolj znanem delu Hrvatarji:
… Hrvatarji se razkrope v tolpah po daljnjih gozdovih in
njihove sekire pojo, pojo vso zimo, skoraj brez presledka.
Kakor obsedeni so od dela. Široke tesarske sekire žvenketajo ob tramih, ob plapolajoči luči bakel pozno v noč,
žage cvilijo v ogromnem lesu. Vse okrog je sneg in mraz
in zima, srebrno se blešči led, v bisernem prahu se otresa
ivje, a ti ljudje, naši ljudje, zamahujejo s svojimi silnimi
rokami, da odmeva daleč v temno noč. Kakor megla jih
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obdaja sopara, ki se vzdiguje iz njihovih razgretih teles,
po prsih jim curlja pot, a oči skele od mraza. Kučme jim
pokrivajo glave zadaj do vrata, spredaj jim gleda samo
razmršena, divja brada, nos in oči iz zavojev, noge tiče v
ogromnih škornjih, preko teh so na debelo omotane vreče. Mlad, štirinajstleten fant jih kliče k večerji. Komaj je
odrasel šoli, a zdaj je tukaj za kuharja, skrbi za red v kolibi, za drva, za ogenj, da ne ugasne ponoči; sveti pri delu,
pomaga povsod. Pajdaši posedejo po primitivnih pručkah v kolibi, večerjajo, ležejo spat. … Oblečeni spe pajdaši na trdih deskah, sredi kolibe gori ogenj, veter tuli po
gozdu, skozi tenke, špranjaste stene prihaja mraz. Kruti,
gozdni mraz. Bližje se pomikajo ognju, da jim noge vise
preko desk, ob vzglavju mraz, da primrzujejo lasje na
trdo blazino, pri nogah vroče, prevroče od ognja. Zbudi se eden, zbudi se drugi. Vzdigujejo se, vstajajo. Delo,
delo! Kakor obsedeni so od dela. Dve je ura, tri ponoči,
a zunaj že spet plamté bakle, škripljejo žage, žvenkečejo
sekire. Tiho trepetajo zvezde na visokem, zimskem nebu,
v magični, modri belini se sveti sneg med debli. Oj, gozd,
stoletni, daljni, tajni! Oj, gozd! Zvezde ugašajo, deček
kuha zajtrk. In potem dalje! Doge se kopičijo, trami se
vrste okrog kolibe, hrast za hrastom zažvižga v zraku,
hrešči, pada; svetlo in prazno postaja v stoletnem gozdu.
Kakor obsedeni so od dela, ne poznajo utrujenosti, ne
pogrešajo počitka. Kakor reke spomladi jim nabuhnejo
jeklene mišice, potrojijo se sile. In zagrizejo se v gozd,
besni in divji. Ponosno stoje vitka debla, ponosno stoje
junaki gozdni, ostareli v viharju, v nevihtah, a vendar
sveži, sočni, polni moči in življenja. Ponosno gledajo v
nebo, visoki in veličastni vitezi stoletnih gozdov; ni jih
omajal vihar, ni jih razdejal blisk, mogočno širijo veje,
ponosni, molčeči. Ali naši ljudje pridejo – naši ljudje iz
Krasa – zalete se v debla in stari, plemeniti junaki se
rušijo na tla. Majhen vihar se vzdigne, kadar zažvižgajo
veje v zraku, gozd ječi, zemlja se trese. Oj, gozdovi stoletni, memento! Oj, gozdovi stoletni, nikdar več tako gosti,
krasni, mogočni! Oj, gozdovi stoletni, zdaj in nikdar več!
Celo zimo odmevajo sekire v gozdovih.
Ob nedeljah utihnejo in pajdaši hodijo drug k drugemu
v vas po sosednjih kolibah, polegajo, kadé. Včasih gredo
v cerkev v vasi, če niso predaleč. Tri, štiri ure, dlje ne hodijo radi vsako nedeljo. Preoblečejo se, umijejo, čez teden
se ne umivajo in tudi ob nedeljah ne, če ostanejo v gozdu. In zapustijo ga redkokdaj. Kaj bi pač hodili v vasi?
V krčmah se toči žganje, vino, a škoda denarja v tujem
kraju. Zato redko hodijo med ljudi, vsak mesec enkrat, s
tem morata biti zadovoljna Bog v cerkvi in grlo v krčmi.
Po maši pišejo domov ženam, materi, ljubici. ˝Zadnja
pošta˝, s težko roko se nariše naslov, a potem pit.
»Hoj, Židinja, ljubica, toči!«
In židovsko dekle gleda zaljubljeno s svojimi očmi – dva
žareča oglja – v mlade fante in toči, toči. Rujne ustnice
imajo ogrske Židinje in mladi ljudje pozabijo na svoja
dekleta doma.

»Enkrat na mesec, kaj je to?! Toči, ljubica Židovka, toči!«
Hej, kako se toči težko vino, hej, kako žge bleda slivovka!
Možaki pa sedé in gledajo molče na enodnevno ljubezen
mladih tovarišev, sedé in se krepčajo s pijačo.

Hrvatarji (fotografija je last Fani Debeljak)

A hajd! Hajd, kvišku! Daleč je gozd in jutri pred dnevom
morajo peti spet sekire v tihem gozdu. Tako minejo izleti
med tuje ljudstvo. Molitev k domačemu Bogu, pa vino,
pa žganje, pa medeni pogledi črnookih hebrejk v zakajeni krčmi vaškega Žida.
Dolga je zima v gozdu, dolge so nedelje v gozdu. Žage
se nabrusijo, toporišča sekir se nabijejo, kubiki se zračunajo in zaslužek, zakaj podjetnikom ni verjeti. Škribani odščipavajo pri vsakem kosu, zato je treba pripraviti
kletve in grožnje in korajžo.
Dolge so nedelje v gozdovih. Pa se pogovarjajo o domu,
pa dražijo tovariša fanta z ljubico, ki ga ima za norca,
da kolne in se zaklinja pri Bogu in vseh svetnikih in pri
Luciferju in vseh njegovih vragih, da mu je vseeno, do
pičice vseeno.
… Ko je prišla pomlad, ni bilo več gozda …
Redko stoje mlada tenka drevesa, nekaj krivih, nelepih
debel, a drugo je razdejano. Kje so veličastni, visoki oboki, ki so se lani v nepopisni lepoti dvigali na ravnih stebrih? Pokončan je tempelj in razdejan.
Pomladi ni bilo več gozda.
In tisti, ki so ga razdejali, so veselo odhajali domov. Kaj
je njim gozd?! Res, govoré: Lep gozd, fin gozd! A takoj
pristavljajo: Koliko da zaslužka, koliko kubikov, koliko
dog? Kako se seka? Samo zaslužek jim daje, kruh – a
lepote duši, srcu?
Po naših vaseh se je razneslo: »Hrvatarji gredo!« …
(Zofka Kveder, Hrvatarji, Zbrano delo, 1. knjiga, str.
338–341).
Se nadaljuje.
Vlado Mohar

November - december 2016
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V SLOVO

VABLJENI NA OGLED
OKRAŠENIH SMREKIC
Letošnje, 6. krašenje smrekic je potekalo od 17.
do 22. decembra 2016. V času božično-novoletnih praznikov bodo smrekice na ogled na dveh
lokacijah – v Kulturno-turističnem centru na
Hribu, in sicer do svetih treh kraljev, ter v osnovni šoli dr. Antona Debeljaka, kjer si bo mogoče
ogledati smrekice po božično-novoletnem koncertu. Domiselne okraske so posebej ustvarjali
odrasli ter šolski otroci in otroci iz vrtca skupaj s
svojimi mentorji in mentoricami.

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5
1310 Ribnica
tel.: 041 737-505
KLESANJE ČRK
Miro Cvar
tel.: 041 958-471

Želimo vam, da bi na vaših poteh v prihodnjem
letu 2017 naleteli na številna prijetna presenečenja, ki vas bodo notranje bogatila in radostila.
Vsem želimo lepe praznike.

Turistično društvo Loški Potok

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustil si neizmerno lepe,
drage nam spomine.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega

ZDRAVKA JANEŽA
iz Starega Kota
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem in vaščanom za podarjene sveče in cvetje,
topel stisk rok in tolažilne besede v teh težkih dneh.
Posebej se zahvaljujemo župniku za opravljen cerkveni
obred, Lovski družini Draga in pobrateni Lovski družini
Dekani za poslovilni govor in lovski obred ter pevcem za
zapete pesmi.
Še enkrat hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali,
pa ste kakorkoli pomagali in nam stali ob strani ter
našega Zdravka pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njegovi
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Dolgost življenja našega je kratka …
(France Prešeren)

V SPOMIN

ZDRAVKU JANEŽU
* 28. 12. 1946
Trava

+ 03. 10. 2016
Stari Kot

Prav ob koncu letošnjega leta
bi praznoval svoj 70. rojstni dan,
a žal ti usoda ni bila naklonjena, da bi ga dočakal.
To ti je preprečila huda neozdravljiva bolezen.
Nepričakovano si za vedno odšel
in me pustil v veliki žalosti.
Hvala ti za vsa leta, ki sva jih preživela skupaj.
Tvoja življenjska sopotnica Suzana Kordiš
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V SLOVO

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
LE DALEČ, DALEČ JE.

ZAHVALA
Nenadno nas je zapustila

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu našega dragega moža, ata in brata

MARIJA SAMSA

JERNEJA BARTOLA

(10. 12. 1929–29. 10. 2016)
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

(1927–2016)
iz Travnika 99 a
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom,
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovane sveče in svete maše.
Hvala medicinskemu osebju ZP Loški Potok in ZB za
vrednote NOB za izrečene poslovilne besede.
Hvala g. župniku za lep cerkveni obred, pevskemu zboru
za zapete poslovilne pesmi in Komunali Ribnica.
Žalujoči: vsi njegovi

Ko pošle so ti moči, zaprla trudne si oči,
zdaj mirno in spokojno spiš,
a v naših srcih vendar še živiš …
Kje si, mama naša, kje je mili tvoj obraz,
kje sedaj so roke tvoje, ki tako skrbele so
za nas …

ZAHVALA
V 98. letu starosti se je za vedno zaprla bogata življenjska
knjiga naše mame, babice, prababice in praprababice

IVANE MIŠIČ
iz Malega Loga 35
V to knjigo je zapisala svojih 8 otrok, 18 vnukov, 39 pravnukov
in 1 prapravnuka.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili k večnemu
počitku, darovali cvetje in sveče ter se je spomnili v molitvi.
Hvala osebju Zdravstvenega doma Loški Potok,
obema župnikoma ter pevcem.
Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste jo obiskovali v času,
ko so ji pešale življenjske moči, in ji krajšali čas.
VSA TOPLINA NJENEGA SRCA
BO OSTALA VEDNO Z NAMI!
VSI NJENI
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Tvoje srce je zaspalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu našega dragega

RUDOLFA LAVRIČA
(22. 3. 1930–10. 12. 2016)
iz Retij 118 a
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani in nam izrekali sožalje
ter darovali cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala medicinskemu osebju Zdravstvene
postaje Loški Potok, predvsem pa patronažni sestri
Renati Troha za medicinsko oskrbo.
Žalujoči: vsi njegovi
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Vsem občanom in poslovnim partnerjem želim
vesele božično-novoletne praznike
in uspešno v novem letu!

Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2017!

Vesel božič ter srečno in uspešno novo leto 2017
ELMAR; Aleš Marjanovič, s.p.
GSM:031 810 775
www.slodesign.com/elmar/
Storitve:
- elektroinštalacije
- meritve in servisiranje
- avtomatizacija
- najem dvigala

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(7. januar, 4. februar, 4. marec, 1. april, 6. maj,
3. junij, 1, julij, 5. avgust, 2. september, 7. oktober,
4. november in 2. december 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!

Žagar Jože s.p.
Gozdna dela in vzdrževanje cest

