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AKTUALNO

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Spoštovani bralke in bralci Odmevov!
Na pobudo nekaterih med vami smo za vas zbrali nekaj
telefonskih številk, ki bi vam utegnile kdaj priti prav.
KLIC V SILI (Klicni center Uprave RS za zaščito in reševanje): 112
POLICIJA (Interventna številka Policije): 113
OBČINA LOŠKI POTOK: 01 835 01 00
Upravna enota Ribnica - glavna pisarna: 01 837 27 18
Upravna enota – Matični urad Hrib – Loški Potok (delovni čas ob torkih med 8.00 in 12.00 in 13.00 in 15.00
uro): 01 8367-001
Dom starejših občanov Grosuplje: 01 781 07 00
Dom starejših občanov Grosuplje, Enota Loški Potok:
08 200 90 00
KTC – Kulturno-turistični center Hrib – Loški Potok:
08 384 33 39
Osnovna šola Loški Potok: 01 8367 010
Zdravstveni dom Ribnica, Zdravstvena postaja Loški
Potok: splošna ambulanta: 01 837 00 46
zobna ambulanta: 01 8367 088
Zdravstveni dom Ribnica, Ribnica: 01 837 22 00
Lekarna Ribnica: 01 836 92 70

Center za socialno delo Ribnica: 01 320 44 12
Hydrovod d. o. o. Kočevje: 01 8938 170,
dežurna služba: 051 319 800
Komunala d. o. o. Ribnica: 01 836 11 38
Komunala-pogrebna služba: 031 66 30 (Oberstar) –
vodja, 041 66 51 91 Vesel
ELMAR Elektroinštalacije Aleš Marjanovič – za javno
razsvetljavo: 031 810 775
Miklova hiša Ribnica: 01 835 03 82
Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Loški Potok, (odprto
vsako sredo med 11.30 in 16.30 uro): 01 835 01 28
NLB d. d., poslovalnica Ribnica: 01 836 11 09
Veterinarska postaja Ribnica: 01 837 30 03
Geodetska pisarna Kočevje: 01 893 00 70
Okrajno sodišče Kočevje: 01 893 93 10
Zemljiška knjiga Kočevje: 01 893 93 22
Notarska pisarna mag. Nina Češarek, Kočevje: 01 895 56 15
Notarska pisarna Draga Intihar, Cerknica: 01 709 33 47
Medobčinski inšpektorat Ribnica: 01 837 20 15
Policijska postaja Ribnica: 01 837 21 10
Avtobusna postaja Kočevje: 01 893 80 50
Mojca Lavrič

PREHRANA NEKOČ
Izšla je dopolnjena izdaja knjižice Prehrana nekoč
in recepti za vsakdanjo rabo.
Knjižico lahko za 5 EUR naročite pri
Andreji Košmerl (031-802-193),
Blanki Bartol (041-412-891) ali v KTC.
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Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Odgovorna urednica: Mojca Lavrič
Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl,
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje
Fotografije na naslovnici:
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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 9. junij 2017.
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ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
V tem pomladnem obdobju morajo podjetja oddati
letna poročila o poslovanju v preteklem letu. To velja tudi za javna podjetja, katerih solastnik je Občina
Loški Potok. Naj omenim dve od teh – Hydrovod, ki
skrbi za oskrbo s pitno vodo na našem območju, in pa
Komunalo Ribnica, ki ima na skrbi odvoz smeti, čiščenje in odvajanje odpadne vode in pogrebno dejavnost.
Obe podjetji sta poslovali uspešno, kar je pomembno
za dolgoročno stabilnost omenjenih dejavnosti.
V preteklih dveh letih smo se v sodelovanju s
Hydrovodom osredotočili predvsem na sanacijo najbolj
problematičnih odsekov vodovodnega omrežja, kar
se nam že obrestuje, saj je število okvar v naši občini
krepko upadlo, posledično pa so se zmanjšale tudi
izgube v vodovodnem omrežju.
Na področju delovanja Komunale naj omenim najprej
smeti. Včasih so obstajala vaška smetišča, na katerih
so pristali preluknjani »piskri«, neuporabni čevlji, nekaj stekla, kar je bilo možno pokuriti, pa je šlo v peč.
Razvoj in s tem količina različnih odpadkov sta se povečevala, tako da se je začelo organizirano odlaganje
na območju Loškega Potoka. Ko to ni bilo več sprejemljivo, smo smeti odvažali na smetišče v Ribnico, nato
v Grosuplje. Zdaj Komunala mešane odpadke zbira
in jih odvaža v Regijski center za ravnanje z odpadki
(RCERO) Ljubljana, kjer odpadke predelajo, tako da
se jih odloži manj kot 5 %. RCERO Ljubljana je največji tovrstni center v Sloveniji, saj lahko predela več kot
tretjino vseh odpadkov v državi, vanj pa je bilo februarja 2017 vključenih že 43 občin. Cena za odvoz, predelavo in odlaganje, ki jo plačujemo občani, je enaka v
vseh treh občinah solastnicah, torej tudi v Sodražici in
Ribnici. Računamo sicer, da se bo v drugi polovici leta
cena dvignila za 0,60 € za 120-litrski zabojnik, vendar
bo ta cena v primerjavi z ostalimi občinami v naši okolici še vedno bistveno nižja.
Če je to področje urejeno, pa sta veliko večji problem
čiščenje in odvajanje odpadne vode – torej greznice
in kanalizacija. Čistilna naprava je zgrajena le v Malem Logu, zaradi konfiguracije terena pa imamo kar 6
črpališč, ki črpajo odpadno vodo do čistilne naprave.
To pa ni poceni. Maja bo čistilno napravo v upravljanje prevzela Komunala Ribnica in bo začela z rednim
obratovanjem (do sedaj je delovala poskusno). Kljub
precejšnji subvenciji občine bo cena za gospodinjstvo
s porabo cca 10 m3 vode na mesec poskočila z 12 na
19,60 €, vsa ostala gospodinjstva v občini pa bodo imela iz tega naslova višjo položnico za 1,28 € – skladno
z veljavno zakonodajo. V načrtu je izgradnja čistilne
naprave v Travniku, v kateri se bo preko petih črpališč
izvajalo čiščenje za ostale vasi Loškega Potoka – torej
za Travnik, Srednjo in Šegovo vas, Hrib in Retje. Taka,
sorazmerno draga rešitev je pogojena predvsem zaradi
varovanja vodnih virov. Ne le našega. V našo občino
segajo vodovarstveni pasovi občin Ribnica, Kočevje
in Loška dolina. Gradbeno dovoljenje za čistilno napravo je pridobljeno, kdaj bo izvedena, je odvisno od
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sredstev, saj je predračunska
vrednost cca 4.000.000,00
€. Sredstev EU, ki so bila na
voljo v prejšnjih finančnih
perspektivah, pa v finančni
perspektivi do leta 2020 ni
na voljo. Del tega denarja
poskušamo pridobiti iz drugih virov, upajmo, da bomo
uspešni. Za ostala naselja v
občini, torej Dragarsko dolino, pa bo potrebno najti
cenovno bolj ugodno rešitev.
Kakšna bo, je v veliki meri
odvisno od zakonodaje in
podzakonskih aktov, ki se ponovno spreminjajo.
17. 3. 2017 je potekal posvet o smeri razvoja Dragarske doline. Prisotnih je bilo nad 70 oseb, kar kaže na
veliko zanimanje za usodo območja. Vabljeni so bili
predvsem občani Dragarske doline, od katerih smo želeli slišati mnenje o tem, v katero smer naj se razvija
omenjeno območje. V glavnem slišimo nekaj mnenj,
kakšno je razpoloženje večine, pa smo poskušali dobiti
tudi na način, da smo jih prosili za to, da so za dve
ključni vprašanji glasovali z dvigom rok. Enoglasno je
bila potrjena namera, da se oživi industrijska cona v
Podpreski. Prisotna sta bila predstavnika podjetja Duriart d. o. o. Branko in Marko Košmrlj, slednji je tudi
predstavil načrte podjetja.
V drugem delu posveta sem predstavil možnosti razvoja Dragarske doline, kar pa vključuje tudi vetrno polje,
ki bi bilo glavni vir sredstev za vlaganje v razvoj. Tu so
se kresala različna mnenja, kar seveda ni nič narobe,
dokler teče pogovor na korekten način in z argumenti.
Glasovanje je pokazalo, da je cca 50 oseb za predstavljeno idejo in 10 proti njej. Za vse tiste, ki bodo želeli,
bomo organizirali ogled edinih dveh večjih vetrnic v
Sloveniji, da si jih od blizu pogledamo. Tudi tokrat se je
izkazalo, da nekateri člani civilne iniciative, ki nasprotujejo postavitvi vetrnega polja, ne razumejo ali nočejo
razumeti nekaj bistvenih dejstev na temo, pa jih bom
navedel še enkrat:
1. Vetrno polje naj bi gradila Lesna zadruga Loški
Potok z. b. o., so. p., in ne občina, torej o kakšnem
zadolževanju občine za ta namen ni govora.
2. Z. b. o. v imenu zadruge pomeni, da člani zadruge
ne odgovarjajo za delovanje zadruge s svojim premoženjem.
3. Denar od prodaje elektrike iz vetrnega polja bi
šel tistim, ki bi vanj investirali – torej zadrugi in
tistim, ki bi vložili svoj denar. Če iniciativo moti,
da bodo služili drugi, lahko tudi sami investirajo
v vetrno polje. Biti pa morajo seveda občani naše
občine.
Ivan Benčina, župan
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VETRNE ELEKTRARNE NA PARGU V DRAGARSKI
DOLINI – KDO BO ZASLUŽIL IN KDO PLAČAL?
Člani Civilne iniciative za zaščito Parga in Dragarske
doline smo ljudje, ki nas druži prepričanje, da bi postavitev vetrnih elektrarn bistveno poslabšala kakovost
življenja prebivalcev občine Loški Potok. Podpiramo
napredek in razvoj občine, za katerega je bilo do sedaj
res premalo narejenega, vendar hkrati nočemo nekritično in naivno nasesti in verjeti obljubam občinskega
vodstva in nekaterih podpornikov projekta postavitve
vetrnih elektrarn, ki s seboj prinaša toliko tveganj in
nejasnosti. Povsem prepričani smo, da novih delovnih mest za lokalne prebivalce iz tega naslova ne bo.
Zelo pa smo zaskrbljeni tudi nad dejstvom, da občina
ni predstavila še nobenega resnega izračuna finančnih
učinkov delovanja vetrnih elektrarn niti ni natančno
seznanila javnosti z načinom izvedbe te enormno visoke investicije. Pri najemanju tako visokih kreditov
zagovarjamo previdnost in pričakujemo natančna
pojasnila, kdo in kako jih bo vračal ter kdo bo nosil
tveganja te naložbe. Ne moremo se zadovoljiti zgolj z
ugotovitvijo, »da je izjemno pomembno pri najemanju
kredita paziti na to, da bomo pri projektu zaslužili več
denarja, kot nas bo stalo odplačevanje kredita,« kot je
v prispevku »O vetru v hrbet in vetru v prsi« (Odmevi
št. 1/2017) ugotavljal avtor g. Samo Košmrlj. Trdno se
želimo prepričati, da se v ozadju te finančne mahinacije ne skriva model, ki ga je avtor v nadaljevanju opisal:
»Banke, hranilnice, skladi, vse to obstaja točno iz tega
namena – da se prihranki širših množic ljudi zberejo in posodijo investitorjem, ki investirajo v dobičkonosne projekte in na ta način oplemenitijo kapital.
Pri tem zaslužijo tako investitorji kot banke in tako je
volk sit in koza cela.« Verjamemo, da bodo investitorji
in banke svoje zaslužke dobili in jih kjerkoli z veseljem
preštevali, širše ljudske množice pa bi ob takem izidu
potegnile krajši konec, saj jim bodo v občini Loški Potok nad glavami ostale vetrne elektrarne, uničeno življenjsko okolje in anuitete za najeta posojila, ki jih bo
morda moralo vračati več generacij nekdanjih posojilojemalcev. To pa je scenarij, ki ga želimo preprečiti.
V istem prispevku avtor zavajajoče govori le o enem
vidiku vpliva vetrnih elektrarn na zdravje ljudi – o sindromu vetrnih elektrarn, namišljeni bolezni paničnih
posameznikov. Zamolči pa dejstva o dejanskih motečih in škodljivih vplivih zvoka nizkih frekvenc in infrazvoka na ljudi. Simptomi, ki jih strokovna literatura
najpogosteje navaja, so: vznemirjenost, motnje spanja, stres, draženje, nelagodje, utrujenost, glavobol in
slabosti, izguba motivacije, težave s koncentracijo in
spominom. Pristojne zdravstvene inštitucije po svetu,
prav tako tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje v
Sloveniji, temu tveganju pritrjujejo in odkrito opozarjajo na nevarne posledice delovanja vetrnih elektrarn
za zdravje ljudi in potrebo po varnem območju in
oddaljenosti od vetrnih turbin. Številna tovrstna strokovna gradiva so na razpolago na spletni strani www.
epaw.org.
Mit o tem, da je vetrna energija praviloma »zelena«,
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»ekološka«, je zmoten. Zaradi nizke razpoložljivosti
vetrnih elektrarn morajo tovrstni energetski sistemi
vedno imeti še 100-odstotno rezervo, ki se kaže v
potrebi po drugih oblikah energije, saj najpogosteje
stabilnost dobave električnega toka zagotavljajo s svojim
vzporednim oz. nadomestnim delovanjem jedrske ali
termoelektrarne. Postavitev vetrnih elektrarn zahteva
drastične posege v naravno okolje, poseke obsežnih
gozdnih površin, s katerimi se življenjskega okolja
in prostora ne odvzame le krajanom, ampak tudi
tod živečim divjim živalim, hkrati pa se nepovratno
spremeni izgled prizadete pokrajine.
V državah z največjim številom vetrnih elektrarn
opuščajo njihove nadaljnje postavitve, saj se prebivalstvo novim postavitvam vedno bolj upira. V Nemčiji je
bilo ustanovljenih že 615 civilnih iniciativ, ki nasprotujejo izgradnji novih vetrnih elektrarn, na Danskem
opuščajo take projekte, saj ugotavljajo, da se je njihova
politika obnovljivih virov energije izkazala kot predraga. Poleg škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi je
največja pomanjkljivost tovrstnih energetskih objektov njihova nizka ekonomičnost. Ob koncu leta 2015
se je po vsem svetu vrtelo 314.000 vetrnih elektrarn,
ki so proizvedle le 3,7 odstotkov svetovne električne
energije, kar je izredno nizek izplen glede na visoke
stroške njihove postavitve in vzdrževanja.
Ker vetrne elektrarne ne proizvajajo velikih količin
energije, za svoje ekonomično obratovanje vedno
potrebujejo drage subvencije, s katerimi države
pokrivajo razlike v ceni električne energije med
hidroelektrarnami in vetrnimi elektrarnami. Tuje
izkušnje neizpodbitno kažejo, da se stroški, ki jih
država pokriva s subvencijami, praviloma prenesejo na
potrošnike električne energije, tako da se cena elektrike
zanje viša in ne niža, kot to nekateri prikazujejo oz. bi
pričakovali.
In zakaj kljub vsem naštetim dejstvom za postavljanje
vetrnih elektrarn v nekaterih krogih vlada tako močno zanimanje? Odgovor je na dlani: ker govorimo o
več deset milijonskih investicijah, pri teh poslih nastajajo ogromni zaslužki, ki potujejo v zasebne roke nekaj
posameznikov, ki so še kako zainteresirani, da se projekti izpeljejo.
Civilna iniciativa za zaščito Parga in Dragarske doline zato poziva k trezni presoji vseh vidikov projekta
in hkrati k prenehanju spodbujanja ter netenja nestrpnosti in sovražnosti med krajani. Pri tem gre namreč za
preizkušeno taktiko ob ponujanju tehnologije vetrnih
elektrarn, ki sicer sodi v neko drugo zgodovinsko obdobje in ki jo je žal povzelo tudi vodstvo občine in jo
že večkrat dopustilo tudi uredništvo glasila Odmevi.
Stigmatizacija, šikaniranje, odrekanje pravice do izražanja in grožnje drugače mislečih z nezaželenostjo
v domačem okolju so nesprejemljiva, sprevržena in v
današnjih časih v Republiki Sloveniji tudi kazniva dejanja.
Gre torej za izredno pomembne in daljnosežne na-
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mene, katerih posledice bodo nosili tudi naši otroci.
Če bomo dopustili, da bo v naših krajih stala prva serija vetrnih elektrarn, se bo težko upreti apetitom po
nadaljnji postavitvi novih in novih, saj zaslužkarji,
ki bogatijo na račun proizvodnje električne energije
s pomočjo vetrnih elektrarn, samo prežijo na lahkoverneže, ki nasedejo njihovim sladkim obljubam, in
jih naivno spustijo v svoje okolje. Župan g. Ivan Benčina nam je na posvetu v Podpreski vetrne elektrarne
predstavil kot čudežno rešitev vseh tegob, »ki jo samo
postaviš, pa že denar na kup leti«. Zato bralce lahko
vprašamo, če res verjamejo, da je v tem preračunljivem

svetu to mogoče? Če bomo lahkomiselno dopustili,
da Loški Potok postane njihova zlata izkoriščevalska
jama, popravnega izpita ne bo. V degradiranem okolju bi življenje postalo neznosno, naše nepremičnine bi
izgubile svojo vrednost in položaj bi postal za marsikoga brezizhoden. Raje svoje napore usmerimo v iskanje drugih rešitev za izboljšanje življenja ljudi v našem
kraju in to zahtevajmo tudi od vodstva občine; se bo
pač moralo malo bolj potruditi, ne le zgolj »postaviti
vetrnico«.
Marija Horvat v imenu CI za zaščito Parga in
Dragarske doline

POSKRBIMO ZA VEGETACIJO OB JAVNIH CESTAH
Spoštovani občani in občanke!
Dnevi končno postajajo daljši in tudi temperature so iz dneva v dan
prijetnejše. Ja, končno
prihaja pomlad, letni
čas, ko vse okoli nas
oživi. In ko se k življenju prebudi vsa narava,
oživijo tudi naše žive
meje, v mislih imamo
predvsem tiste, ki so
posajene ob javnih cestah. Pogosto se namreč zgodi,
da majhen grmiček, posajen tik ob robu parcelne meje,
že čez nekaj pomladi zraste daleč na pločnik ali cesto. Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah
predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, tako pešcev kot kolesarjev
in voznikov.

Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve varne uporabe
javne ceste za vse udeležence v prometu in preglednosti občinske ceste v 98. členu Zakona o cestah (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15) jasno določil: »V območju nivojskega križišča občinskih
cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov
na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih
straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovolje-
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no vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti
objektov, naprav in drugih
predmetov ter storiti kar
koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«
Skladno z navedenim in
drugimi zakonskimi določbami prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in zahtevami glede
varnosti vseh udeležencev v prometu pomeni, da:
– je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo
mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste,
– da so posegi v prostor varovalnega pasu občinske
ceste dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske
ceste,
– zaradi preglednosti višina žive meje ob občinski
cesti ne sme presegati
višine 75 cm od nivoja
vozišča,
– morajo biti drevesa, ki
rastejo ob omenjenih
cestah, obrezana tako,
da je prosta višina nad
cesto najmanj 7 m.
Osnovni namen naše službe je preventiva, ozaveščanje
in pomoč občanom, zato poskrbimo za zelenje ob javnih cestah. Tako se bomo izognili marsikateri nevšečnosti in slabi volji, saj je za kršitve in neupoštevanje
navedenih pravil predpisana kazen, inšpektorji pa smo
ob zaznanih nepravilnostih dolžni izvajati predpisane
sankcije.
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RAZPIS
Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2017.
KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in
priznanja Občine Loški Potok:

dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.

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

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

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci
prejeli na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški Potok v letu 2017.
Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine Loški Potok so:

■ občani občine Loški Potok
■ društva, klubi in druga registrirana združenja civilne družbe s sedežem v občini Loški Potok
■ javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem
v občini Loški Potok
■ terenske organizacije političnih strank s sedežem v
občini Loški Potok
Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje
priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom občine Loški Potok in drugim državljanom Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.
Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok
je lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec,
katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne
in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti,
umetnosti, kulture, športa in na področju drugih
človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo
ali gre za izjemne in odmevne dosežke izven meja
skupnosti ali celo države. Naziv častni občan Občine
Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso
občani občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci,
so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen
ugled občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo
v domovini in tujini.
Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko
delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov
občine Loški Potok in širše skupnosti.
Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za pomembno
življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in velike uspehe in

6

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi
predloga KMVVI odločal občinski svet.
Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo za
občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne predloge, ki morajo vsebovati:

■ ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja ali nagrade
■ osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja ali nagrade
■ obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
■ naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga
kandidat
■ ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga
KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na
sedež občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do
vključno 31. julija 2017 (velja poštni žig oziroma vpis
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli
predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega
časa za stranke).
KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu
2017.
Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi
naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski
svet lahko predloge KMVVI spremeni, vendar mora
spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene nagrade
ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov občinskih
nagrad in priznanj javnosti sporoči župan, in sicer ne
prej kot deset dni pred slovesno podelitvijo.
Štev.: 032-0002/2014
Datum: 06. 04. 2017
Občinski svet
Komisija za volitve in imenovanja
Marko Lavrič

Odmevi

RAZPIS
Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/17) in
Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/16) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO TER
FINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOŠKI POTOK V LETU 2017
1. Proračunska sredstva Občine Loški Potok za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranju drugih
društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na
območju naše občine;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je
organiziran izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.
Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni
projekt praviloma lahko le enkrat upravičena do proračunskih sredstev.
3. Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov,
različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali
nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v
nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali
pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za
sofinanciranje projektov:
– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in
narodnostne dediščine ter izročila;
– ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah na različnih področjih;
– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih
društev;
– ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu
preživljanju prostega časa mladih;
– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med
družbeno aktivnimi občani;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in
drugih priložnostih oziroma pomoči pri organizaciji.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi izvajanje letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne
akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za
sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam, ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo
pa naše občane, zato se redna dejavnost lahko financira
glede na število članov, ki so občani občine Loški Potok.
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih
razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
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4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevala predvsem:
pomen
projekta za občino oziroma občane občine Lo■
ški Potok,
■ cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
■ promocijski učinek za občino,
■ tradicionalnost,
■ inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in
projektov ter vsebujejo inovativen pristop),
■ kakovost in izvedljivost projekta,
■ medobčinski, medregijski in mednarodni pomen
podprtega projekta ter vzajemnost,
■ organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
■ sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
■ vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti
v projekt,
■ dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
5. Razpisana višina sredstev znaša 4.000,00 EUR. Sredstva
so zajeta v Proračunu Občine Loški Potok za leto 2017
na proračunski postavki 04008: pokroviteljstva občine.
6. Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa
se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci, ki jih kandidati od 25. aprila 2017 dalje lahko
dobijo na sedežu Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318
Loški Potok, ali na spletni strani www.loski-potok.si,
kjer je objavljeno tudi besedilo javnega razpisa. Dodatne informacije lahko dobite pri Vinku Košmerlu po
e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si ali na telefonski
številki 01/8350-108.
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine
ali prispele s priporočeno pošto na naslov Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do
20. junija 2017 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora
biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem
kotu pa naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok. V spodnjem levem
kotu mora biti pripis »NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2017«.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Loški Potok sklenil pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so dodeljena, in morajo biti porabljena v
letu 2017, in sicer od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017. V
primeru, da sredstva ne bodo porabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec ne
izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala
vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.
Župan:
Ivan Benčina, l. r.
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DRUGI TIR – DRUGI SAMO PO IMENU, PRVI PO DENARJU
Postaja več kot očitno, da v tem mandatu od Cerarjeve ekipe ni moč pričakovati
nobenega izboljšanja v zdravstvu. Kljub
hvaljenju Cerarja z odličnimi rezultati in
gospodarsko rastjo ne pričakujte nobenih davčnih razbremenitev ali znižanja kakšnih prispevkov. Nasprotno, lahko se pričakujejo novi davki in
dajatve. 60 ali več milijonov vredno izgubo TEŠ 6 bo
nekako potrebno pokrivati naslednja leta in slej ko prej
se bo pojavil kakšen dodaten prispevek na položnici za
elektriko.
Ministrica za delo Anja Kopač Mrak se hvali z rastjo
socialnih stroškov države. To preprosto pove, da rezultati našega gospodarskega poslovanja niso zadostni,
da bi se bistveno izboljšalo zaposlovanje in posledično
zmanjšali socialni problemi. In še bi lahko našteval.
A ko vladi zmanjka idej in potencialov, kako bi storila
kaj res koristnega za državo, poseže po »revolucionarnih« odločitvah. Tak revolucionaren projekt je 2. tir.
Vlada je že dejala, da od tega projekta ne bo odstopila.
Že v proračunu za letošnje leto je pripravila 200 mio €
in zaposlila nekaj oseb, ki v imenu koalicije upravljajo
s tem denarjem. Da ni poslovnega načrta, nikogar ne
moti. Samo ta zagonski znesek je višji od zneska, ki ga
vlada letno namenja za obnove 6.000 km državnih cest.
Kljub temu da so veliki pomisleki glede načrtovane
in očitno dokončno izbrane najdražje trase proge, da
se kažejo kot boljše in cenejše druge možnosti, vlada
ne odstopa. Pripravila je zakon o 2. tiru po nujnem
postopku, seveda z namenom, da se čim prej konča
ta njena bitka z vsemi tistimi, ki tej predragi varianti
nasprotujejo. Cilj te vlade in koalicije je, da do konca
tega mandata pripelje projekt tako daleč, da ga ne bo
možno več ustaviti. Nerazumno je, da vlada noče niti
slišati o kakšni cenejši in bolj racionalni možnosti. Za
državo ni vseeno, ali bo 2. tir stal 600 mio € ali 1.400

mio €, ali bo dolg 28 km, od katerih bo več kot 20 km
trase potekalo po tunelih, ali pa bo pol krajši in le z
enim 5-x krajšim tunelom.
Prav tako se vlada ne ozira, da je projekt zastarel,
nedorečen, nepopoln, kar pomeni, da se bodo pri
izvajanju projekta pojavili številni problemi, ki jih bo
potrebno reševati sproti. To pa pomeni preprojektiranja,
množico dodatnih ali več del, kar pomeni, da projekt
ne bo pod nadzorom investitorja, ampak izvajalcev
investicije. Sedaj najvišja znana cena projekta, 1.400
mio €, zna še znatno poskočiti. Gradbeni lobiji so že
hudo nestrpni, saj jih je strah, da bi morebitna nova (za
njih napačna) vlada projekt ustavila.
Ta pristop je popolnoma enak, kot smo ga spremljali
pri izvajanju avtocestnega programa ali kot se je zgodil
pri TEŠ 6. Nobeden od teh ne more biti v ponos državi.
So se pa nekateri nekaznovano precej »omastili«. Menda naj bi bilo vse zakonito, saj kakšnih resnih preiskav
in obsodb še ni bilo ne v enem ne v drugem primeru.
Tudi zunanje, nepolitično okolje se odziva podobno. V
Kopru je močna podpora 2. tiru (kot pri TEŠ 6 v Šoštanju in Velenju), tudi luški sindikati projekt močno
podpirajo …, kar pomeni, da spet odločajo čustva in
sla po javnem denarju in ne razsodnost.
Ker tudi projekt 2. tir ne bo rentabilen, bomo spet na
vrsti davčni zavezanci. Vsi, ne bo nobenih izjem. Stroške nasedle investicije bo potrebno pokrivati, upniki
ne bodo odpisali ničesar. To pa pomeni, da se bodo
rezala sredstva za socialo, pokojnine, šolske malice,
prevoze, poskočil pa bo tudi kakšen davek, npr. DDV.
Nič ni in ne bo zastonj. Taka zablodela investicija, naj
je še tako daleč stran od nas, neposredno (pri)zadene
tudi nas.
Jože Tanko, poslanec SDS

LE ZDRUŽENA EVROPA NAM LAHKO ZAGOTOVI
VARNO PRIHODNOST
Konec marca smo v EU praznovali
60-letnico Rimske pogodbe. Le-ta je
omogočila tesnejše povezovanje med
evropskimi državami, ki so se le nekaj
let pred tem še vojskovale med seboj. Zgodbo o miru
so na ruševinah druge svetovne vojne začeli graditi
»očetje Evrope«, in sicer francoski zunanji minister
Robert Schuman, dolgoletni italijanski premier Alcide
De Gasperi in nemški kancler Konrad Adenauer. Vsi
trije so bili krščanski demokrati, ki so zmogli prestopiti
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dotedanje zamere in medsebojno nezaupanje. Začrtali
so pot sodelovanja in povezovanja, najprej na področju
gospodarstva, kasneje pa se je sodelovanje razširilo še
na druga področja. Z izstopom Velike Britanije iz EU
ostaja v tej povezavi še 27 držav, ki iščejo nove rešitve
za nove izzive v novih časih.
»Ne moremo živeti samo od vrednot preteklosti, mi
si jih moramo na novo ustvariti,« je poudaril eden izmed govornikov na kongresu Evropske ljudske stranke

Odmevi

IZ POSLANSKIH PISARN
(ELS), ki je potekal konec marca na Malti. Tudi NSi je
članica ELS, zato se je kongresa udeležila delegacija iz
naše stranke. Zbrali so se vsi najpomembnejši voditelji
EU, ki prihajajo iz vrst ELS, med njimi predsednik Joseph Daul, predsednik Evropske komisije Jean-Claude
Juncker, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk,
predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani,
predsedniki držav in vlad iz vrst ELS ter drugi vidni
predstavniki evropske politike.
Izstop Velike Britanije iz EU je povzročil pretres in
sprožil nove razmisleke o tem, kaj je potrebno spremeniti, izboljšati in prevetriti, da bo EU še naprej uspešna, kot je bila do sedaj. V zadnjih letih jo pretresajo
finančna, ekonomska in socialna kriza. Naraščajoči
terorizem in migrantska kriza jo postavljajo pred nove
izzive, ki terjajo hitre in učinkovite rešitve. Razdiralni
populisti in nacionalisti spodbujajo ljudi k delitvam
in sovraštvu. Vojna na Bližnjem vzhodu in lakota v
Afriki sta z domov pregnali številne ljudi, ki iščejo zatočišče in delo v Evropi. Na vse te izzive, ki prihajajo
od znotraj in od zunaj, bomo lahko uspešneje odgovorili, če bomo ostali povezani in iskali odgovore na
podlagi vrednot, ki so oblikovale evropsko kulturo in
identiteto. Evropske vrednote so zrasle iz krščanskih
korenin. Solidarnost, spoštovanje človekovih pravic,
enakopravnost, sodelovanje in dialog med državami
in narodi so temeljna načela delovanja.
Hiša je postala kot simbol našega skupnega evropskega doma. In če uporabimo preprosto prispodobo,
lahko rečemo, da ne bomo podrli hiše, če kuhinja ni
pospravljena. EU je potrebno prezračiti in očistiti od-

večnega balasta, da se bomo v njej še naprej dobro počutili. Prav tako ne smemo pozabiti vseh dosežkov in
prednosti, ki jih ima ta skupni dom in se jih niti ne
zavedamo več dovolj. Če bi jih ponovno izgubili in se
vrnili na stanje izpred nekaj desetletij, ko so bile meje
še tesno zaprte in so oteževale gospodarsko sodelovanje, potovanja, izmenjave na področju izobraževanja
in druge prednosti, bi šele spoznali, kaj vse nam ta povezava omogoča. Med najpomembnejše pridobitve pa
zagotovo sodijo mir, sodelovanje in strpno reševanje
sporov, namesto grozljivih in uničujočih vojn, ki so v
preteklosti pretresale Evropo.
Ob zavedanju vseh prednosti, ki jih prinaša EU, pa se
moramo soočiti tudi s problemi in novimi izzivi, kot
so delovna mesta za mlade, razvoj in nove tehnologije, begunska in migrantska kriza, varnost v Evropi
in starajoče se prebivalstvo. Na vse to so opozarjali
evropski voditelji in ugotavljali, da bomo s skupnimi
močmi lažje obvladovali težave in nevarnosti. Narediti
moramo vse, da bomo našli odgovore na ta vprašanja.
Predvsem pa ne smemo dovoliti, da bi namesto vseh
prednosti in uspehov povezave videli samo težave in
ovire, ki nas ločujejo. Zmaga populizma, sovraštva, nacionalizem in delitve so v zgodovini že večkrat privedli
do vojn s hudimi posledicami, zato jim ne smemo na
stežaj odpreti vrat.
Evropska ljudska stranka, ki izhaja iz vrednot krščanske demokracije, se bo še naprej zavzemala za naš
skupni dom in iskala rešitve za varno, uspešno in solidarno Evropo.
Ljudmila Novak, poslanka v DZ RS

ZL-DSD OSTRO OBSOJA OSKRUNITEV SPOMENIKA NOB V
JELENOVEM ŽLEBU
V Združeni levici – demokratični stranki dela (ZL-DSD) smo prejeli novico, ki so nam jo posredovali iz
Združenja borcev NOB Ribnica, da je vnovič poškodovan spomenik NOB nad breznom v Jelenovem žlebu.
Spomenik je zgodovinskega pomena za slovenski
narod in njegovo identiteto. Spomnimo, da sta Cankarjeva in Gubčeva brigada ob podpori Tomšičeve in
Šercerjeve brigade 26. marca 1943 v Jelenovem žlebu
popolnoma premagali bataljon italijanske divizije Macerata. Dogodka se z globoko pieteto spominjamo vsako leto.
V nedeljo, 12. februarja, je neznani storilec razbil obe
plošči na spomeniku NOB ter odstranil rdečo zvezdo
na samem spomeniku. Spomenik so podobno oskrunili
že pred osmimi leti – takrat so odtujili prvotno ploščo
iz brona, a se ne gre čuditi, saj so tovrstna vandalska
dejanja posledica čedalje bolj grobega in direktnega
sovražnega govora in širjenja neresnic o NOB.

Januar - februar 2017

Tako kot v ZZB NOB Slovenije tudi v ZL-DSD menimo, da gre za vandalizem, ki v javnosti ne bi smel imeti
nobene tolerance, tovrstna dejanja strahopetcev pa bi
moral obsoditi tudi državni vrh. Pričakujemo, da bo
tudi policija opravila svoje delo, našla storilca/e tega
dejanja in s tem potrdila svojo vlogo v tej družbi.
V ZL-DSD ostro obsojamo skrunitev spomenika v Jelenovem žlebu, pri čemer ponavljamo že zapisan poziv,
ki smo ga javnosti sporočili ob dnevu zmage nad fašizmom lansko leto: V Evropi se zavestno ali ne vzpostavljajo pogoji za ponovni vzpon fašizma. Razočaranje zaradi izgube delavskih pravic in posledično siromašenje
vse širših ljudskih slojev pa sta podlaga za homogenizacijo množic, ki iščejo odrešitelja. Strah je prvi pogoj
za vzpon fašizma, ki smo mu priča, in tisti, ki ga sejejo,
to dobro vedo in s pridom izkoriščajo.
Aleš Hoge,
predsednik OO ZL-DSD Ribnica
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ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ODDAJO MALIH GOSPODINJSKIH
APARATOV IN ODPADNIH BATERIJ IN ODDAJA KOSOVNIH
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTVA V LETU 2017
Pod okriljem organizatorjev projekta, LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in družbe ZEOS, d. o. o., smo 17.
marca na posebnem dogodku pod sloganom E-cikliraj
prevzeli 10 uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih
aparatov in odpadnih baterij.

Postavitev novih uličnih zbiralnikov je pomemben korak v smeri odgovornega ravnanja z okoljem in manjšega obremenjevanja narave.

Zabojnike boste našli na naslednjih lokacijah ekoloških otokov:

Obenem pa vas obveščamo, da bomo odvoz kosovnega
odpada izvajali po sistemu »na poziv« oziroma enako,
kot smo ga v letu 2016. To pomeni, da lahko enkrat
na leto naročite brezplačni odvoz kosovnega odpada v
skupni količini 3m3. Naročila sprejemamo na telefonskih številkah 01/835 90 80 in 01/836 11 38 oziroma na
e-naslov: info@komunala-ribnica.si. Brezplačni odvoz
kosovnega odpada velja izključno za gospodinjstva, ki
redno plačujejo smetarino.

OBČINA

LOKACIJA EKOLOŠKEGA OTOKA
Lovski dom
Grič - igrišče

RIBNICA

Sajevec
Ortnek – avtobusna postaja
Dolenja vas - center
Sodražica – parkirišče nasproti ZD

SODRAŽICA

Žimarice – avtobusna postaja
Gora - Petrinci pri gasilskem domu

LOŠKI POTOK

Travnik
Draga

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

Naprošamo vas, da pri oddaji naročila odvoza kosovnega odpada podate podatke o naročniku in navedete dejansko količino in vrsto odpadkov. Najkasneje v
roku štirinajstih dni od prejetega naročila vas bomo
poklicali in vam sporočili točen datum in približno
uro odvoza vaših odpadkov. Na dogovorjeni dan boste
pripravili odpadke za odvoz.
V primeru, da boste imeli odpadkov več kot 3 m3, se
bo razlika zaračunala po veljavnem ceniku.
Vse občane, ki vozite odpadke v naš zbirni center,
naprošamo, da se držite uradnih ur zbirnega centra
in da ne puščate odpadkov na dvorišču. Opozarjamo
vas tudi, da mora biti odpadek, ki ga pripeljete v zbirni center, pravilno pripravljen za oddajo (embalaža od
bal za seno – čista, salonitne plošče – zložene na paleti
in ovite s folijo, avtomobilske pnevmatike ločene od
platišč, električna in elektronska oprema nepoškodovana (škodljivi izpusti v okolje …).
Delovni čas Zbirnega centra v Goriči vasi:

V ulični zbiralnik lahko oddate e-odpadke v velikosti
do 40 x 25 x 25 cm, to so:
■ mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamoreznice …)
■ računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijski sprejemniki, kasetofoni,
gramofoni, računalniške miške, kalkulatorji, polnilci,
fotoaparati, slušalke, DVD-predvajalniki, kamere …)
■ ostala mala oprema in orodja (sušilniki in kodralniki las, električna orodja, sesalniki, ventilatorji, brivniki, svetilke …)
■ igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo
električni tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje)
■ prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA,
AAA, AAAA, DC, 9V …)
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Zimski delovni čas zbirnega
centra od 1. 11. do 31. 3.

Letni delovni čas zbirnega
centra od 1. 4. do 31. 10.

Pon., sre., čet., 07:00–15:00
pet.:

Pon., sre., čet., 07:00–15:00
pet.:

Torek:

09:00–17:00

Torek:

11:00–19:00

Sobota:

08:00–12:00

Sobota:

08:00–12:00

Delovni čas Zbirnega centra v Malem Logu:
Zimski in letni delovni čas zbirnega centra
Sreda:

15:00–17:00

Sobota:

09:00–12:00

Komunala Ribnica d. o. o.

Odmevi

AKTUALNO

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN
ELEKTRONSKE OPREME (OEEO), BATERIJ IN
AKUMULATORJEV IZ GOSPODINJSTEV
KOMUNALA RIBNICA d. o. o. in ZEOS, d. o. o. ponovno organizirata akcijo zbiranja OEEO, baterij in
akumulatorjev. Z akcijo “E-cikliraj!” želimo vse vas
spodbuditi k oddaji OEEO, odpadnih varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij in akumulatorjev na pravo
mesto.
Vsi, ki boste v času akcije, med 8. majem in 31. majem 2017, v zbirnih centrih v Goriči vasi ali Malem
Logu oziroma na terenski akciji prinesli katerokoli
OEEO, odpadno varčno sijalko ali baterijo/akumulator, boste na podlagi izpolnjenega kupona sodelovali v
nagradnem žrebanju za gospodinjski aparat.

ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME JE BREZPLAČNO!
Poleg tega bomo OEEO, varčne sijalke ter baterije in
akumulatorje zbirali tudi na terenu, kjer boste lahko
OEEO oddali direktno na naš kamion, ki bo na voljo
na prikazanih lokacijah po spodnjem razporedu.
Če imate doma kakršenkoli pokvarjen aparat, odpadno varčno sijalko ali baterijo, odpeljite le-to v zbirni
center ali pa na katero od zgoraj navedenih lokacij in
poskrbeli bomo, da bodo obdelani in odstranjeni na
pravilen način.

Obenem pa vas obveščamo, da bo vzporedno s terensko akcijo v soboto potekalo tudi zbiranje nevarnih odpadkov, ki jih boste oddali našemu pooblaščenemu podjetju Kemis.
Vse dodatne informacije o sami akciji dobite na naši
spletni strani, v zbirnem centru Mali Log in na sedežu
komunalnega podjetja v Goriči vasi.

Vabljeni k akciji. Skupaj bomo poskrbeli, da
bo naša okolica čista in lepa!

SOBOTA, 20. 5. 2017

LOKACIJA

URA

TRAVA
SREDNJA VAS PRI DRAGI
DRAGA
PODPRESKA
LAZEC
NOVI KOT
TRAVNIK
ŠEGOVA VAS

GASILSKI DOM
PRI HIŠNI ŠT. 8 (TROHA)
POŠTA
TRGOVINA
LAZEC hišna št. 10 (OSVALD)
GASILSKI DOM
PRI GOSTIŠČU KAPEC
INLES

8:00 DO 8:20
8:25 DO 8:45
8:50 DO 9:10
9:15 DO 9:35
9:40 DO 10:00
10:20 DO 10:40
11:00 DO 11:20
11:30 DO 11:45

http://e-odpadki.zeos.si/

Januar - februar 2017

http://www.komunala-ribnica.si/
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LEDVIČNA BOLEZEN IN DEBELOST
OBSEG PASU PRI MOŠKIH
Več kot 94 centimetrov – povečana ogroženost, več kot
102 centimetra – zelo povečana ogroženost.

OBSEG PASU PRI ŽENSKAH
Več kot 80 centimetrov – povečana ogroženost, več kot
88 centimetrov – zelo povečana ogroženost.

Že sam naslov nam pove, čemu smo letos ob SVETOVNEM DNEVU LEDVIC, ki smo ga obeležili 9.
marca, namenili nekaj pozornosti.
Debelost poveča tveganje za nastanek in razvoj številnih
kroničnih bolezni in stanj. Kar 600 milijonov ljudi na
svetu trpi zaradi debelosti. Prekomerna telesna teža in
debelost sta peti dejavnik tveganja za umrljivost pri
odraslih. Debeli ljudje imajo večje tveganje, da bodo
zboleli za kronično ledvično boleznijo. Posameznik,
ki je debel v mladosti, ima 4,5-krat večje tveganje, da
bo kasneje v življenju doživel ledvično odpoved, kot
posameznik z normalno telesno težo v mladosti. Do
leta 2030 se bo z dializo zdravilo 5,4 milijonov ljudi
(www.worldkidneyday.org).
Prekomerna telesna teža (debelost) predstavlja tveganje za razvoj:
– poapnenja žil in s tem srčno-žilne bolezni (možganska kap, srčna kap, zapora žil na nogah)
– kronične ledvične bolezni
– zvišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni in zvišanih maščob v krvi
– bolezni gibal in dihal

Ledvična bolezen ubira tiha pota, ne boli in dolgo poteka brez izraženih znakov. Napreduje skozi leta in
ostaja v številnih primerih dolgo časa neprepoznana.
Odkrijemo jo lahko z laboratorijskim pregledom krvi
in urina. Kadar je bolezen že napredovala, se lahko pojavijo težave s koncentracijo, slab apetit, motnje spanja,
mišični krči ponoči, suha srbeča koža, utrujenost in
pomanjkanje energije. Najpomembnejša vzroka za nastanek ledvične bolezni sta SLADKORNA BOLEZEN
(diabetes) in ZVIŠAN KRVNI TLAK (hipertenzija).
Za konec pa še malo statistike ob obisku naše akcije, ki
smo jo imeli v zdravstveni postaji. Izvajali smo meritve
krvnega sladkorja, krvnega pritiska in pregled urina
na prisotnost beljakovin.
Obiskalo nas je skupno 21 ljudi, od tega 9,5 % moških
in 90,5 % žensk. Povprečna starost je bila 58 let. Povišan pritisk je imelo 16 ljudi, kar predstavlja 76,2 %.
Povišan sladkor je imelo 7 ljudi, kar predstavlja 33,3 %.
Prisotnost beljakovin v urinu pa sta imela 2, kar predstavlja 9,5 %.
Vzdrževanje ustrezne ravni krvnega sladkorja in holesterola, vzdrževanje ustreznega krvnega tlaka, ustrezna prehrana in vzdrževanje telesne teže je nasvet, ki
nam pomaga, da bo naš srčno-žilni sistem bolje deloval, torej je vse, kar je koristno za srce, koristno tudi za
naše ledvice.
Jerneja Žagar

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI LOŠKI POTOK
(NADALJEVANJE IN KONEC)
V prejšnji številki našega glasila smo objavili del
raziskave oziroma podatkov o zdravju v naši občini v
letu 2016, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno
zdravje. Tokrat posredujemo še nekaj statističnih
podatkov oziroma dejstev in kazalnikov iz omenjene
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raziskave. Kot smo zapisali že v prejšnji številki, so
kompletni podatki za vse slovenske občine, grafični
prikazi in definicije kazalnikov objavljeni tudi na
spletni strani http://obcine.nijz.si. Za posamezno
občino pa si lahko še več podatkov ogledate na spletni
strani https://podatki.nijz.si.

Odmevi

ZDRAVJE

Januar - februar 2017
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PROGRAM SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA
Ste morda prejeli vabilo za sodelovanje
v programu Svit, pa
oklevate? Ne bojte
se sveta tam znotraj
– sodelovanje v programu vam lahko reši
življenje!
Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

KAJ PA SO PRESEJALNI PROGRAMI?
To so programi, pri katerih s preprostimi metodami
(npr. preiskava blata, brisi, vprašalniki, ultrazvok …)
med domnevno zdravimi prebivalci iščemo tiste, pri
katerih je velika verjetnost, da bodo zboleli (npr. imajo
predrakave spremembe) ali pa bolezen že imajo, se pa
še ne kaže z značilnimi znaki. Pri pozitivnem presejalnem testu so potrebne nadaljnje preiskave, saj presejalni testi ne dajo končne diagnoze. Presejalni testi se
izvajajo za tiste hude bolezni, ki so pogoste in ob pravočasnem odkritju ozdravljive. Med takšne sodi tudi
rak debelega črevesa in danke.
Eden izmed znakov, ki nam sporoča, da se v našem
črevesu nekaj dogaja, je kri v blatu. Če v blatu opazite kri, se morate nemudoma posvetovati s svojim
zdravnikom! Toda krvavitev je včasih tako majhna,
da je s prostim očesom ne opazimo. Bolezen se tako
lahko dolgo razvija potuhnjeno, brez očitnih znakov.
Zaznavanje prav takšnih prikritih krvavitev pa nam
omogoča program Svit.
V program Svit, ki je brezplačen, smo vabljeni vsi
prebivalci Slovenije med 50. in 74. letom starosti, ki
imamo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Namenjen je ljudem, ki ne kažejo nobenih bolezenskih
znakov. Namen programa je zmanjšanje obolevnosti
in umrljivosti za rakom debelega črevesa in danke, kar
lahko dosežemo s pravočasnim odkrivanjem predrakavih sprememb ali začetne stopnje raka.
Postopek sodelovanja v programu je precej preprost,
potrebno pa je natančno upoštevanje navodil. Po pošti
prejmete vabilo z izjavo o sodelovanju. Ko izpolnjeno
izjavo vrnete, prejmete pribor za odvzem vzorcev blata. Priložena so tudi natančna navodila za odvzem. Če
vam postopek odvzema kljub temu ni povsem jasen
ali pa vas begajo kakšna druga vprašanja v zvezi z
udeležbo v programu, vam svetujemo, da obiščete
»Svitov kotiček« v svojem zdravstvenem domu, kjer
bodo poskrbeli za odpravo vseh nejasnosti. Vzorca
blata je treba odvzeti v dveh zaporednih odvajanjih in
ju vrniti v priloženi ovojnici po pošti. V laboratoriju
opravijo preiskavo, s katero ugotavljajo prisotnost krvi
v blatu. Dosedanje izkušnje programa Svit kažejo, da je
bila kri v blatu ugotovljena pri 6 % preiskovancev. Za
14

veliko večino je torej z oddajo vzorcev blata postopek
zaključen. V program bodo ponovno povabljeni čez
dve leti. Je pa redno testiranje vsaki dve leti enako
pomembno kot prvo, zato jih nikar ne opuščajte.
Če se izkaže, da je v blatu prisotna kri, je potrebno
odkriti vzrok krvavitve. Zato je potrebna preiskava
črevesa – kolonoskopija. Vsaka kri v blatu seveda še ne
pomeni raka ali predrakave spremembe, možen vzrok
so npr. hemoroidi (zlata žila). V letu 2016 so ob kolonoskopijah v okviru programa Svit odkrili predrakave
spremembe pri 63 % preiskovancev, raka pri 3 %, pri
34 % pa ni bilo neoplastičnih sprememb. Velika večina
odkritih rakov je bila še v zgodnji fazi, ko so povsem
ozdravljivi z operacijo in ni potrebno nobeno drugo
onkološko zdravljenje. Med raki debelega črevesa in
danke, ki so jih odkrili pred uvedbo programa Svit, pa
je bilo tako zgodaj odkritih le malo (12 %). Predrakave
spremembe (polipe) lahko odstranimo že med kolonoskopijo in s tem odstranimo tudi tveganje za razvoj
raka.
Tako ocenjujemo, da lahko s programom Svit vsako
leto preprečimo najmanj 200 smrti. Da bi to dosegli,
pa je pomembno, da ljudje izkoristijo možnost sodelovanja v programu. V letu 2016 se je na Svitova vabila
odzvalo 64 % vabljenih, želimo pa si, da bi se jih v prihodnje še več.
Program Svit že kaže lepe rezultate: število obolelih za
rakom debelega črevesa in danke, ki je prej iz leta v
leto naraščalo, se je začelo zmanjševati, saj odkrijemo
in odstranimo že predrakave spremembe.
Za nekatere skupine bolnikov pa test na prikrito krvavitev ne zadošča, ker potrebujejo redne kontrole s kolonoskopijo. To so bolniki s kronično vnetno črevesno
boleznijo (ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen), tisti,
ki so jim pri kolonoskopiji že kdaj odstranili polip, in
osebe, ki so že zbolele zaradi raka debelega črevesa. Če
ste v izjavi o sodelovanju navedli katero od teh stanj,
zato ne boste več vabljeni v program Svit, ampak se
udeležujte rednih kontrolnih kolonoskopij.
Za dodatne informacije o poteku programa Svit ali
za pomoč pri sodelovanju v programu lahko pokličete klicni center Svit na tel. 01 62-04-521 ali pišete na
e-naslov info@program-svit.si ali po pošti na naslov
Program Svit, p. p. 241, 1001 Ljubljana. Več o programu pa izveste na http://www.program-svit.si/.
Če ste vi ali vaši bližnji dobili vabilo za sodelovanje
v programu Svit, torej ne oklevajte – lahko vam ali
njim reši življenje!
Po gradivu programa Svit pripravili:
Tjaša Jerman, dr. med.,
Kati Rupnik, dipl. org.,
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana

Odmevi
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V nadaljevanju je pa še nekaj sličic (s komentarji) za popestritev in nazornejši prikaz:

Sliki 3 a in 3 b: Pri kolonoskopiji zdravnik specialist
z inštrumentom pregleda notranjost debelega črevesa.
Če najde polip, ga lahko takoj odstrani in tako prepreči, da bi se razvil v raka.
Sliki 1 a in 1 b: Gospod Svit, ki je nekakšna maskota
programa Svit, skrbi za svoje zdravje in želi izvedeti, ali
se morda v telesu ne dogaja kaj takega, zaradi česar bi
bilo potrebno ukrepati. Posnemajmo ga tudi mi!

Slike 2 a, 2 b in 2 c: Pribor za odvzem vzorčkov blata
bomo prejeli po pošti in nato odvzeta vzorčka v priloženi kuverti tudi oddali na pošto. Natančno sledimo
navodilom in upoštevajmo, da je potrebna količina
vzorca blata zelo majhna!

Slika 4: Obolevnost za rakom debelega črevesa in danke (število novo zbolelih oseb na 100.000 prebivalcev).
Obolevnost je dolga leta naraščala, po uvedbi programa Svit pa se je začela zmanjševati.

VABILO
Vse, ki ste se srečali z boleznijo
rak, vabimo v
Skupino za samopomoč bolnikov/bolnic z rakom Ribnica.

Redna mesečna srečanja so od septembra do junija
vsak 4. ponedeljek ob 17. uri
v 1. nadstropju
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica.
Prisrčno dobrodošli!

Morda ste na začetku okrevanja
ali je preteklo že kar nekaj časa
od končanega zdravljenja. Na
poti življenja z boleznijo smo lahko drug drugemu v
oporo in pomoč, si izmenjujemo izkušnje in se učimo,
kako živeti naprej. Naše druženje je dragocena podpora za kakovostno življenje.
Pridružite se nam, predhodna prijava ni potrebna.

Januar - februar 2017

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov
z rakom
Skupina za samopomoč Ribnica
Alenka Nadler Žagar, strokovni vodja skupine
Marija Adamič, prostovoljka koordinatorka skupine
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PESTRO NA OOZ RIBNICA!
Obrtnik ali podjetnik je oseba, ki ustvarja vrednost in v
tem procesu prevzema tveganje izgube denarja, časa ali
druge oblike vrednosti premoženja. K uspešnosti podjetja prispeva s svojim znanjem, izkušnjami, spretnostmi,
motivacijo itd.
V skladu z navedeno definicijo deluje tudi obrtno-podjetniški zbornični sistem, ki svetuje, izobražuje, informira, predvsem pa zastopa obrtnike in podjetnike pri
sprejemanju zakonodaje, ki oblikuje poslovno okolje.
OOZ Ribnica se kot del podpornega okolja pojavlja
povsod tam, kjer se kreira politika države in njenih inštitucij do obrti in podjetništva.
V zadnjem obdobju smo dobili paket treh zakonov
(Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o inšpekciji dela
in Zakon o urejanju trga dela). Ugotavljamo, da paket
še dodatno obremenjuje gospodarstvo, čemur se bomo
ostro uprli, navsezadnje tudi s protesti. Mogoče samo en
nor predlog države: inšpektor za delo naj bi delodajalcu, ki ne bo mogel izplačati plač v roku, pobral delovna
sredstva in zaprl obratovalnico! Seveda je to absurd, saj
država ne sme vzeti delovnih sredstev za opravljanje dejavnosti, če je to edini vir preživetja.
Eden večjih problemov v slovenskem prostoru je delo
na črno oziroma šušmarstvo. Ocene kažejo, da država
izgublja milijarde na ta račun, saj ne gre samo za utajo
davkov, ampak gre tudi za mnoge socialne pomoči, ki
jih šušmar dobi. Tukaj je sistemski pristop države nujen,
v zavest državljanov je potrebno vcepiti dejstvo, da širši
krog davkoplačevalcev pomeni tudi manjše obveznosti
za posameznika.
Kaj OOZ Ribnica počne na tem področju? Na sestankih
sekcij obrtniki poročajo o šušmarjih, zbornica pa o tem
obvešča pristojne kontrolne službe. Vodstvo zbornice je
prepričano, da je potrebno legalne obrtnike zaščititi tudi
na ta način.
OOZ Ribnica organizira stalne oblike izobraževanja. V
tem času je začela s permanentnim izobraževanjem na
področju varnosti pri delu in požarnim varstvom. Vsak
prvi torek v mesecu (razen julija in avgusta) izvajamo
obnovitvene in začetne tečaje, strošek za člana zbornice
pa je kar polovico nižji!

Poseben dogodek zbornica pripravlja skupaj s podjetjem Ustvarjalnik, ki je avtor oddaj Štartaj, Slovenija, z
imenom:

PROMOCIJSKO MOTIVACIJSKA DELAVNICA
»KORAKI V PODJETNIŠTVO«.

Prepogosto se dogaja, da mladi ne vidijo perspektive v
svojem domačem kraju in zato odidejo drugam, tudi v
tujino. Pa imamo v Sloveniji, in, ja, tudi v ribniški dolini ogromno možnosti za podjetniško udejstvovanje, če
le znamo najti priložnost. Delavnice so namenjene vsem
tistim, ki bi radi v domačem okolju ustvarili podjetniško
idejo in s tem poskrbeli za svoj prihodek in za razvoj regije.
O zanimivem dogodku, ki bo okvirno v četrtek, 25. 5.
2017, bomo javnost še obveščali, že danes pa vabimo
predvsem mlade, ki imate podjetniške namere, da se
delavnice udeležite. Dosedanje delavnice po Sloveniji
so bile zelo uspešne, bodoči podjetniki so dobili zelo
konkretna znanja in informacije.
Do letošnjega poletja bo zbornica pripravila tečaj o
uporabi aplikacije Moj obrtnik, katere uporaba pomeni
večjo konkurenčnost na trgu in je za člane popolnoma
brezplačna.
Kartica Mozaik podjetnih pa je druga velika prednost
članov zbornice, saj z njo dobijo storitve in proizvode od
skoraj 1000 podjetij veliko ceneje. Zato apel vsem članom – kartico nosite s seboj, saj je praktično ni stvari, ki
je ne bi dobili ugodneje.
Spoštovani obrtniki, podjetniki in drugi bralci Odmevov, za vse informacije okrog podjetništva ste dobrodošli na OOZ Ribnica od ponedeljka do petka med 8. in
15. uro.
Na zbornici imamo tudi e-VEM točko in da nam ljudje
zaupajo, navajamo podatek, da smo v letu 2016 vodilni po
številu postopkov na ribniško-kočevskem območju, saj
smo opravili kar 547 postopkov registracije, sprememb in
prenehanj ter prijav v zdravstveno zavarovanje.
Pavle Hočevar, sekretar OOZ Ribnica

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM
Razvojni center Kočevje Ribnica bo v novem letu
ponovno izvajal mobilno vstopno točko VEM, ki
podjetnikom in ostali zainteresirani javnosti omogoča
naslednje brezplačne storitve:
■ svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.,
■ postopek ustanovitve s. p. in d. o. o.,
■ postopek zaprtja s. p.,
■ vnos sprememb v poslovni/sodni register,
■ prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja
(M1, M2, M3, M12),
■ pridobitev informacij o aktualnih razpisih (viri financiranja poslovanja) …
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V občini Loški Potok bo mobilna vstopna točka VEM
vsako prvo sredo v mesecu od 12.00 do 15.00 ure, v
sobi štev. 4 v pritličju občinske stavbe v Loškem Potoku.
Naslednja mobilna vstopna točka VEM bo 3. maja
2017.
RC Kočevje Ribnica d. o. o.
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PODLUBNIKI (lubadarji) VEDNO BOLJ OGROŽAJO SMREKO

Smreka je zagotovo ena najpomembnejših vrst, ne
samo v našem, ampak tudi evropskem gozdarstvu. Je
borealno-alpska drevesna vrsta, ki ji ugaja hladnejše
celinsko podnebje z obilo padavinami in je naravno
razširjena predvsem na višjih nadmorskih višinah. V
nižine so jo zanesli že naši predniki, ker je bil les smreke v preteklosti veliko več vreden od lesa drugih drevesnih vrst. Danes se smreka dobro naravno pomlajuje,
še posebej na rahlo zakisanih tleh, kjer se je v preteklosti grabilo listje. Podnebne spremembe in s tem velika
temperaturna in padavinska nihanja pa nanjo močno
vplivajo. Ugodne vremenske razmere po žledolomu
leta 2014 (poškodovana drevesa, odlomljeni vrhači,
pozabljena ali predolgo puščena hlodovina v gozdu) so
povzročile izjemno razmnožitev smrekovih podlubnikov v Sloveniji in tudi v naši okolici. Kljub zatiralnim
ukrepom se širjenje teh drobnih hroščev nadaljuje.
Samo v lanskem letu je bilo na območju občine Loški
Potok posekano 50000 m3 smrekovih lubadark, kar je
slaba četrtina vseh lubadark na gozdnogospodarskem
območju Kočevje.
Vsako drevesno vrsto napadajo podlubniki, ki so zanjo specializirani, tako jih je na smreki več kot deset
vrst, enako na jelki in boru. Vsaka vrsta napada samo
določene dele drevesa, npr. veliki smrekov lubadar,
ki ga imenujemo tudi knaver, napade debelejše, mali
smrekov lubadar pa tanjše dele drevesa, veje in vrhače.
Življenjski prostor podlubnikov je med lesom in lubjem, kjer vrtajo rove in s tem prekinejo pretok snovi
v drevesih. Na dlačicah prenašajo spore gliv modrivk,
ki z obarvanjem lesa dodatno cenovno razvrednotijo
smrekovo hlodovino.
Razvojni cikel od odlaganja jajčeca, preko ličinke,
bube in hrošča, ki je spolno zrel, imenujemo rod ali
generacija. Razvoj ene generacije traja okrog 40 do 50
dni v ugodnih razmerah, tako imamo lahko v enem
letu do štiri generacije. Razvojni ritem podlubnikov je,
tako kot pri vseh mrzlokrvnih bitjih, odvisen od zunanjih dejavnikov, od katerih je najpomembnejši dejavnik toplota. Ta vpliva na rast, razmnoževanje, življenjsko dobo, sezonsko aktivnost, številčnost in smrtnost.
Podlubniki postanejo aktivni, ko temperatura zraka v
senci nekaj dni zapored doseže od 10 do 15 stopinj C,
rojiti pa začnejo pri temperaturi 15 do 18 stopinj C.

Januar - februar 2017

Brez zatiranja bi lahko v idealnih pogojih en samec in
samica, ki odloži 100 jajčec v sredini maja, imela v sredini oktobra, po koncu četrte generacije, že kar dobrih
dvanajst milijonov potomcev, ki prezimijo in napadejo
naslednjo pomlad.
Zaradi navedenega je pomembno, da napadena drevesa posekamo in odpeljemo iz gozda še pred rojenjem.
Lastniki, ki ste že prejeli odločbe o sanitarni sečnji in
je še niste izvedli, morate to storiti nemudoma. Tudi
s kurjenjem vej ter lubja, napadenega s podlubniki,
uničimo del podlubnikov. Najučinkovitejše je to zatiranje sicer zgodaj spomladi zaradi dobro vidnih znakov napada, kot je odstopanje lubja in rjavenje iglic.
Poleti so glavni znaki napada rjava črvina (prah) na
vznožju debla in na okoliških rastlinah. Kasneje, ko se
začne drevo sušiti, je večina lubadarjev že na drugih
drevesih.
Lubadarji ne poznajo parcelnih meja, zato je odgovornost vsakega lastnika gozda, da vsaj enkrat mesečno
pregleda svoje (in sosednje) parcele, porasle s smreko,
in v primeru pojavljanja lubadark to sporoči revirnemu gozdarju. Z njim se dogovorita o času in načinu
sanacije.
Seveda pa ne bo odveč ponoviti tudi nujnost opravljanja in vzdrževanja gozdnega reda po redni sečnji. Še
vedno velja, da je sečišče urejeno, če so posekana vsa
drevesa, ki so bila pri sečnji ali spravilu močneje poškodovana, iz gozda spravljeni vsi lesni sortimenti, veje
in vrhači iglavcev, razžagani in zloženi na kupe tako,
da prekrivajo svoje debelejše konce, ter obeljeni panji
smreke in bora. Urejenost sečišč – tudi saniranih žarišč podlubnikov in izvajanje gozdnega reda poleg Zavoda za gozdove kontrolira tudi gozdarski inšpektor.
Pavle Košir
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje
Krajevna enota Travna gora
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KOLIKO VOLKOV IMAMO V SLOVENIJI?
Slovenski strokovnjaki so konec lanskega leta zaključili raziskavo, s katero so ugotavljali številčnost volkov pri nas. Ugotovili so, da v Sloveniji živi od 42 do
64 volkov.

PRVA OCENA ŠTEVILČNOSTI PO LETU 2013
Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/16 se je pričelo julija 2015, številčnost pa je
ocenjena za sezono 2015/16. Po prijavi na razpis Ministrstva za okolje in prostor so monitoring populacije
volkov izvedli Zavod za gozdove Slovenije kot koordinator, Biotehniška in Veterinarska fakulteta Univerze v
Ljubljani ter društvo Dinaricum. Tokratna ocena številčnosti volkov je prva, na znanstvenih podatkih temelječa ocena po zaključku projekta SloWolf leta 2013.

in zimski čas. Zbirajo se vzorci iztrebkov, urina, dlake
in sline, ki jo volkovi pustijo na svojem plenu. Zbrani
genetski vzorci volkov se analizirajo v laboratoriju Biotehniške fakultete in služijo kot osnova za ugotavljanje številčnosti volkov ter sorodstvenih povezav med
njimi. »Nekatere od zaznanih volkov prek njihovega
genetskega podpisa poznamo že več let, veliko volkov
pa smo tokrat zaznali prvič,« nam pojasni dr. Tomaž
Skrbinšek z Biotehniške fakultete. Raziskava je pokazala, da na območju Slovenije živi okoli 52 volkov (od
42 do 64), kar glede na pretekle raziskave pomeni, da
je varstveno stanje volka pri nas ugodno, številčnost pa
je glede na leto 2010 v rahlem porastu.

KAKO DO ŠTEVILK?

VOLKOVI ŽIVIJO V TROPIH

Ugotavljanje številčnosti volkov ni enostavno. O obsegu vloženega truda nam veliko pove že podatek, da je
poleg ožje ekipe pri spremljanju stanja volkov sodelovalo več kot 200 gozdarjev, lovcev in drugih prostovoljcev. V poletnem času je društvo Dinaricum ob pomoči prostovoljcev, poklicnih in prostovoljnih lovcev
ter gozdarjev izvedlo popis volkov po metodi izzivanja
tuljenja. Volkovi se namreč v tem času pogosto odzovejo na oponašanje tuljenja. Ker se volčji mladiči oglašajo drugače od odraslih, lahko raziskovalci s to metodo ugotovijo lokacije volčjih legel in število le-teh. Po
pridobitvi odzivov volkov se v okolici teh lokacij prične z genetskim vzorčenjem, ki traja celoten jesenski

Vsak trop volkov živi na svojem teritoriju, ki ga brani
pred sosednjimi tropi in v povprečju obsega kar 400
km2 (40.000 ha). Pogosto se pojavlja zmotno prepričanje, da se lahko volkovi na nekem območju prekomerno namnožijo, kar ne drži. Volkovi imajo namreč
razvit sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi se
prenamnožili in prekomerno vplivali na svoj plen. V
tropih velja stroga socialna hierarhija z alfa samcem
in samico na vrhu. Če kateri od njiju pogine, obstaja
verjetnost, da bo trop razpadel. Tokratna raziskava je
pokazala, da se v našem okolju na teritoriju razpadlega
tropa v večini primerov hitro vzpostavi nov volčji trop.
Na območju Slovenije je sicer okrog 10 volčjih tropov,
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vendar teritoriji nekaterih tropov
deloma ali celo v večini segajo prek
državne meje s Hrvaško. Slovenski volkovi torej predstavljajo roben del velike dinarsko-balkanske
populacije. Kljub temu je njihov
pomen v širši sliki varstva volkov
v Evropi znatno večji od njihove
številčnosti, saj je Slovenija »most«
med dvema izmed najpomembnejših evropskih biogeografskih regij,
Dinaridi in Alpami. Tako bo usoda volkov v zahodni Evropi, zlasti v Alpah, tesno povezana tudi z
upravljanjem volčje populacije pri
nas.
Dodatne informacije o volkovih v
Sloveniji in aktivnostih, ki potekajo
v povezavi s spremljanjem varstvenega stanja volkov, lahko najdete
na naslednji povezavi http://www.
volkovi.si.
Celotno poročilo monitoringa volka v sezoni
2015/2016 je dostopno na naslednji povezavi: http://
www.volkovi.si/wp-content/uploads/porocilo_spremljanje_varstvenega_stanja_volkov_v_Sloveniji_v_
sezoni_2015-16.pdf.

Projektna ekipa spremljanja varstvenega stanja volkov
v Sloveniji v sezoni 2015/2016
Rok Černe, Zavod za gozdove Slovenije

APEL ZA PRAVILNO UPORABO FFS
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že
od pradavnine. Z njenim pridelkom – medom si je že v
prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Med
svojim razvojem je človek spoznal še ostale številne
koristnosti čebele: od njenih pridelkov pa do opraševanja sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni
proizvodi tako že tisočletja igrajo pomembno vlogo v
prehrani, medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalke se lahko zahvalimo za bogat
izbor sadja in zelenjave v naši prehrani kakor tudi za
rastlinsko raznovrstnost v naravi.

■

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito
rastlin. Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisani v Zakonu o
fitofarmacevtskih sredstvih – ZFfS-1 (Uradni list RS,
št. 83/12), še vedno prihaja do pomorov čebel.

■

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse
uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu
z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja.
Posebno pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi
ukrepi:
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■
■
■

Pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite
priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele.
V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi in
imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite
pozorni na znak čebele v rdečem okvirju.
Priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih.
Uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke.
Pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku
ali vinogradu.
Škropite v večernih urah ali ponoči, ko so čebele že
v panjih.

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož
ter zvokov brenčečih čebel in da bodo cvetoča sadna
drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse
uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni.
Čebelarska zveza Slovenije
Vlado Auguštin
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Prišel je čas občnih zborov. To je čas, ko pogledamo in vidimo, kako uspešno smo delali v lanskem letu in kako in
kaj bomo počeli naprej. In pa seveda, kar je najpomembnejše, to je čas, ko se nas zbere skoraj polovica članov in se
družimo. Druženje je tisto, kar potrebujemo, saj se mi zdi, da smo na to kar »pozabili«. In namen društva je prav to,
da smo dobre volje in da za trenutek pozabimo na vse tegobe, ki nas pestijo.
V društvu skrbimo, da se kar največ družimo, in ne mine teden, da ne bi organizirali kakšne delavnice, predavanja,
srečanja. Včasih gremo pa samo na kavico ali čaj in klepet.
Seveda se tudi mi v društvu srečujemo z raznimi problemi in problemčki. Do sedaj smo s skupnimi močmi še
vedno prišli do prave rešitve. Še kako drži star slovenski pregovor – kdor dela, ta tudi greši, pa se s tem nič ne opravičujemo. Bodimo in ostanimo prijatelji.
Preden nadaljujem, vam predstavljam novo pesmico Fani Debeljak, obenem pa čestitam vsem mamicam, mamam,
babicam in ženam ob minulih praznikih:

MAMA
M in A sta črki dve, ki se ponové,
iz njih najlepša beseda je: MAMA.
Beseda mama najlepše zveni,
ko otrok jo prvič izgovori.

Ker nam je bila delavnica všeč, smo jo ponovile kar tri
srede zapored.

DELAVNICA IZDELAVE SVEČNIKA IN DARILNE ŠKATLICE

Za nežnosti ni časa bilo,
kdaj si pobožala nas z žuljavo roko.

V sredini februarja smo v prostorih DSO Loški Potok
izvedli delavnico izdelave svečnika iz modelirne mase.
Delavnice se je udeležilo 10 članic. Udeleženkam sem
pokazala potek izdelave svečnika za čajno svečko in darilne škatlice. Sama sem se tega naučila na rokodelskih
delavnicah Zveze društev upokojencev Slovenije, ki so
potekale decembra v Izoli.

Za ljubezen tvojo, za vse srečne dni,
mama, hvala, hvala ti.

Zabavno je bilo in prav vsaka je naredila čudovit, unikaten svečnik.

Ob zibelki si pesmi nam pela,
pozno v noč večkrat bedela,
čez dan ob težkem delu zapela.

V tem času, torej od izdaje prejšnjih Odmevov, smo se
v društvu ukvarjali z veliko stvarmi:

DELAVNICA IZDELAVE ŠIVANE VOŠČILNICE
V sredo, 1. februarja, smo v DSO
Loški Potok organizirali delavnico
izdelave šivanih voščilnic oziroma
izdelave šivanih voščilnic v pickpoint tehniki. Za izdelavo potrebuješ:
šivanko, sukanec različnih barv,
20 x 20 cm velik košček stiropora,
lepilni trak, škarje in šeleshamer
papir.
Kako izdelamo voščilnico, nam
je pokazala Andreja Mišič, ki
nam je pokazala tudi svoje izdelke.
20
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ODDAJA DOBRO JUTRO

Kot se za »deželo boba«, kot so Loškemu Potoku rekli
že v preteklosti, spodobi, smo seveda predstavile bob
in krompir, ki sta naša vsakodnevna hrana. Krompir
je na naših krožnikih skoraj vsak dan, bob pa vedno
pogosteje. Pogosteje ga tudi sadimo in ponovno prihaja na naš jedilnik kot dobra, zdrava in okusna jed, kot
rastlina pa je neobčutljiva na slano in pozno pomladno
zmrzal, ki je za naše kraje še kako značilna.

Koristne lastnosti boba (vir: RTV SLO):

■
■
■
■
■
V petek, 17. 2., smo v Loškem Potoku gostili ekipo jutranje oddaje Dobro jutro oziroma voditeljico Nadjo
Zobec in prehransko svetovalko Marijo Merljak.
Gostiteljica oddaje je bila Tjaša Intihar iz KTC-ja, povabila nas je k sodelovanju in vabilo smo seveda z veseljem sprejeli. Že več kot teden dni prej smo začeli
s pripravami in kar veliko je bilo treba organizirati in
postoriti. Vse niti in res veliko ur dela sta naredili naša
predsednica Marija Turk in Anica Car. Tudi ostale
članice smo poprijele za delo, skuhale oziroma spekle smo kar nekaj jedi, pripravile delček razstav, ki smo
jih organizirali v društvu že v preteklosti, naše Povasjenke so opravile veliko vaj in na koncu koncev je bilo
potrebno za vsako minuto oddaje pripraviti res veliko
zanimivih, predvsem pa za Loški Potok značilnih stvari – ne samo hrane, ampak predstaviti tudi običaje in
navade ljudi, ljudi iz enega najbolj mrzlih krajev, kjer
živimo v objemu gozdov in v sožitju z naravo.
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ima do 33 beljakovin z dobrim razmerjem med aminokislinami
je izjemen vir mineralov
ima več sestavin za boljše delovanje možganov
ima veliko arginina za boljšo moško plodnost
arginin v bobu znižuje tudi raven krvnega sladkorja

Bob se lahko uporablja na sto in en način – zrnje za
juhe, solate in dodatke jedem (namesto fižola v ješprenj
…), luščine, listi in cvetovi boba pomagajo pri ledvičnih kamnih, moka pomaga pri artritičnih obolenjih
…

RAZSTAVA
Dan pred občnim zborom našega društva, torej 11.
marca, smo v KTC-ju postavili razstavo rokodelskih
izdelkov naših članov in članic. K sodelovanju smo
povabili sekcijo ročnih del iz Društva upokojencev
Kočevje, ki se je vabilu rada odzvala, saj smo tudi mi
že nekajkrat sodelovali pri njih s svojimi izdelki. Prav
tako smo k sodelovanju povabili zakonca Marinko in
Petra Šimoniča iz Retij, ki nista naša člana, sta pa upokojenca. Vsem sodelujočim, še posebno našim članom
se iskreno zahvaljujem, da ste pokazali svoje unikatne
izdelke, pa najsi bodo to slike, rože iz krep papirja,
pladnji, čestitke, gobelini, škatlice, prtički, pletene in
kvačkane stvari in še in še bi lahko naštevala.
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Razstava je bila konec marca zaprta, zato upam, da ste
si jo ogledali v čim večjem številu, ker je bilo razstavljenih res veliko čudovitih rokodelskih izdelkov.

OBČNI ZBOR
Občni zbor je za nami. V letu 2016 smo dobro, predvsem pa veliko delali. Člani smo bili seznanjeni s finančnim stanjem in s tem, kaj in kako smo delali v letu
2016, pa tudi s programom za letošnje leto. Veseli smo,
da je udeležba vedno večja.

Pa še malo statistike:
V letu 2016, na dan 31. 12. 2016, je imelo naše društvo
204 člane. V letu 2016 je k društvu pristopilo 15 novih
članov, 9 članov pa je umrlo.
Občni zbor društva je sprejel tudi naslednji sklep:
»VSI ČLANI NAD 90 LET IN VSI ČLANI, KI SO V
DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV, SO OD LETA
2018 DALJE OPRAVIČENI PLAČEVANJA ČLANARINE DRUŠTVA, ŠE VEDNO PA PLAČUJEJO ČLANARINO VZAJEMNE SAMOPOMOČI.«
Hvala vsem, ki so poskrbeli, da delo društva poteka,
kot je treba. Tudi naši predsednici Mariji, ki se trudi in
dela v korist vseh članov in občanov Loškega Potoka.

LESENE ROŽE
V sredini marca smo organizirali v DSO-ju delavnico izdelave rože iz lesa. Gospa Dragica
iz Žlebiča nam je pokazala način izdelovanja in priskrbela
ves material, ki smo ga potrebovali.
Da je bilo srečanje tudi zabavno, so poskrbele Fani in
Micka in seveda naše POVASJENKE.
K sodelovanju smo povabili tudi Policijsko postajo
Ribnica. Policista Saša Janjić in Janko Divjak sta
poskrbela, da smo izvedeli nekaj več o varnosti starejših.
Občnega zbora so se
udeležili tudi predstavniki DU Draga, DU
Sodražica, podpredsednik PZDU Dolenjske
in Bele krajine in predsednik DU Dolenjske
Toplice g. Dušan Kraševec, pogrešali smo
župana oziroma predstavnika občine. No,
malo pa so se nam
vseeno odkupili in pokazali, da jim je mar
za nas, saj sta Občina
Loški Potok in Svet za
preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Loški Potok vsem
udeležencem občnega
zbora izročila odsevni
trak za varen korak.
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Vsaka udeleženka si je izdelala cvet oziroma dva.
Na koncu smo naredile res
krasen šopek lesenih rož.

V DSO
Pomlad je tu. Mesec marec je posvečen ženam, mamam, babicam … seveda pa imajo tudi moški svoj praznik, zato smo varovancem Doma starejših občanom
na Hribu popestrile dopoldan Povasjenke s pesmijo in
inštrumenti ter Fani s svojima pesmima. Veseli smo,
da nas radi sprejmejo in poslušajo.
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zadnje služboval župnik Primož Lavtar, obiskali botanični vrt v Ljubljani, nato nas bo čakala 3–4-urna
plovba z ladjico po reki Ljubljanici z rečnimi pirati,
kjer bomo imeli tudi kosilo. Cena izleta bo približno
30,00 €. Prijave že zbiramo!

FOTO UTRINEK:
Prav lepo je videti mladino, kako se navdušuje in sprejema kulturo svojih mam in babic.

DELAVNICE ZDUS V LOŠKEM POTOKU
Do sedaj so rokodelske delavnice ZDUS – Zveze društev upokojencev Slovenije potekale le v Izoli, letos pa
bodo prvič drugje, v drugem kraju. In kot prvega so
izbrali Loški Potok oziroma naše društvo. K sodelovanju so povabili vsa društva oziroma vse, ki jih zanima
rokodelstvo oziroma v svojih društvih vodijo delavnice ročnih del.
Trajale bodo dva dni, 9. in 10. 5., naše društvo pa je
zadolženo za pripravo in mentorstvo na dveh delavnicah, organizacijo sprehoda in ogleda Loškega Potoka
in večernega programa za vse sodelujoče.

PLAN DELA ZA NASLEDNJE TRI MESECE

■
■
■
■

Vsako sredo ob 15.00 delavnice ročnih del, ki bodo
sedaj, ko ni več mraz, potekale v naših društvenih
prostorih.
V maju se bodo začeli rekreacijski pohodi po okolici
Loškega Potoka. Dobimo se vsak četrtek ob 8.30 pod
lipo na Hribu, v primeru slabega vremena pohod odpade.
V maju načrtujemo predavanje zeliščarja. O datumu
in temi vas obvestimo naknadno.
10. 6. bomo imeli celodnevni izlet – odhod avtobusa
iz Loškega Potoka ob 8.00; najprej si bomo ogledali
Plečnikovo cerkev sv. Mihaela v Črni vasi, kjer je na-
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Dokaz, da so naše Povasjenke zelo popularne in imajo seveda, kot se spodobi, že svoje naslednice – mlade
Povasjenke.

SMEH NE ŠKODI:
Upokojenec Tone pozabi na ženin okrogli jubilej. Pokora je primerna: »Zjutraj pričakujem na dvorišču
pred hišo nekaj, kar gre od 0 do 100 v manj kot šestih
sekundah,« zavrešči Marta.
Rečeno, storjeno. Zjutraj najde na dvorišču škatlo s
pentljo, ki jo besna Marta hipoma odstrani, odtrga pokrov in zagleda – osebno tehtnico.

Za konec pa še to – v Loškem Potoku imamo najboljšega zdravnika, najlepšo uvalo v Sloveniji in seveda najlepši hribovski vrt, pa da ne pozabim, najbolj pridne,
ustvarjalne in sploh NAJ upokojence. Lepe sončne
dneve vam želim do prihodnjič.
Za Vas zbrala, pripravila, fotografirala in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
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LOKALNE NOVICE

VESELO DOGAJANJE V DOMU LOŠKI POTOK
Komaj so minili božično-novoletni prazniki, že so se
bližali drugi prazniki: kulturni dan, pust in dan žena.
V spomin na praznik kulture so nam mrzle zimske dni
popestrili učenci nižjih razredov osnovne šole s svojim
pestrim programom.
Kmalu po Prešernovem dnevu pa smo
tudi v domu začeli s
pripravami na pustni čas. Izdelali smo
si pustna očala in
pokrivala, okrasili
dom in spekli okusne krhke flancate. Na pustni torek
smo si zaposlene
in stanovalci nadeli
Nastop učencev OŠ (foto: arhiv DSO)
pustna oblačila, se
zbrali v avli našega doma in veselo zarajali, da bi čim
bolje pregnali zimo in v naše kraje priklicali pomlad.
Pri preganjanju zime so nam pomagali tudi otroci iz

vrtca, ki so nas razveselili s pravo malo
pustno povorko. Zaplesali smo ob zvokih
harmonike, na katero
sta zaigrala klovnesa
Branka in gusar Luka.
Po kosilu se je naše
rajanje nadaljevalo,
saj nas je s svojo harmoniko obiskal še g.
Stane Modic.

Pustno rajanje v DSO Loški Potok
(foto: arhiv DSO)

Teden dni po pustu je
bil tu že praznik vseh žena. Na ta dan so nas obiskali
in nam s svojim nastopom ogreli srca otroci iz vrtca.
Ob materinskem dnevu pa so nas ponovno obiskale
in nas posladkale s čokoladicami in svojim nastopom
potoške ljudske pevke Povasjenke.
Vsem nastopajočim se iz srca zahvaljujemo in se veselimo našega naslednjega snidenja.
Urška Kos, dipl. del. ter.

12. ALPE-ADRIA – GOZDARSKA OLIMPIJADA ZA DIJAKE
GOZDARSKIH ŠOL
Slavonski Brod, Hrvaška – 12. gozdarska olimpijada za
dijake gozdarskih šol je potekala v Slavonskem Brodu
7. in 8. aprila 2017. Namen olimpijade je preskušanje
natančnosti in varnosti pri rokovanju z motorno žago.

Stojijo: Matej Mivšek, Blaž Pajnič (iz Srednje vasi pri Dragi, dijak
3. letnika SGLŠ Postojna – smer gozdarski tehnik), Žiga Eniko,
Domen Lahajnar, Gregor Češarek (vodja ekipe in trener za poznavanje gozda), sedi: Janez Meden, trener za tehnične discipline

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 150 tekmovalcev iz 8 držav (poleg Slovenije še iz Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije, Avstrije, Italije, Madžarske in Češke). Kot vsa leta doslej se je tekmovanja udeležila tudi
ekipa Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne
v sestavi Žiga Eniko, Domen Lahajnar, Matej Mivšek
in Blaž Pajnič. Leto 2017 si bomo zapomnili kot zelo
uspešno, saj smo ekipno dosegli 2. mesto, Blaž Pajnič
1. mesto v disciplini zasek in podžagovanje in Domen
Lahajnar 2. mesto v disciplini kleščenje.
Tadeja Premrov, SGLŠ Postojna

LETOS MINEVA 40 LET OD POSEKA MOGOČNE, 370 LET
STARE JELKE POD TURNOM
Na južnem območju Velike gore je bil nekoč pragozd.
Pred drugo svetovno vojno je bila od Jelenovega Žleba
do Rakitnice zgrajena prva cesta, tako imenovana Rudeževa cesta. Dokončana je bila leta 1973. V letu 1948
se je na pragozdnem delu Črnega vrha, na področju
24

Turna (1254 metrov nadmorske višine), začela sečnja
debelih pragozdnih dreves. Bilo jih je 46, od katerih sta
ostali samo še dve drevesi in takrat je bila pragozdna
površina zaščitena. Ob cesti, ki je peljala do podnožja Turna v dolžini 3 km, je ostala še edina pragozdna
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jelka v tem oddelku. Zaščitena je bila kot spominsko
drevo izredne debeline in višine.
V letu 1975 je v vrh drevesa udarila strela in jelka se
je pričela naglo sušiti. Da ne bi tako mogočno drevo
počasi hiralo in usihalo, so v TOZD Jelenov Žleb sprejeli odločitev, da jelko izrednih dimenzij posekajo bolj
svečano.
Določen je bil dan poseka: 17. 9. 1977. Izbrani so bili
najstarejši, nekateri že upokojeni in najbolj izkušeni
sekači. Posek drevesa je potekal pod strokovnim vodstvom gozdarskega inženirja profesorja Zdravka Turka
z Gozdarske fakultete.
Podatki o posekani jelki (izpisani so tudi na spominski
ploščici na panju jelke)
Starost: 370 let
Višina: 45,60 m
Obseg v prsni višini: 5,16 m
Premer v prsni višini: 164 cm
Bruto masa: 36,316 kub. m
Neto masa: 33,39 kub. m
Višina panja: 2,90 m
Jelka je rasla na nadmorski višini 1110 m.
Celotno študijo o posekani jelki je izdelal gozdarski inženir profesor dr. Marjan Kotar z Gozdarske fakultete.
Na dan poseka se je okoli jelke pod Turnom zbralo veliko ljudi iz daljne in bližnje okolice. Sčasoma je postalo hladno, pričel je naletavati sneg z dežjem in tisti dan
je zapadlo do 25 cm težkega snega. Delo je bilo dobro
opravljeno, za vse požrtvovalne delavce je bilo z jedačo
in pijačo poskrbljeno v Glažuti.
*Povzeto iz glasila Rešeto 2007 (avtor: Mirko Oražem).

Streha panja v obliki stožca je bila zgrajena naslednje
leto. Izdelala sta jo Anton Ruparčič in Jože Kordiš (Šimanov), oba iz Retij. Ogrodje sta sestavila na » štjern«
v Jelenovem Žlebu in ga nato prepeljala pod Turn. Izdelano osnovo sta prekrila s šindro. Po 40 letih kritina
še dobro služi svojemu namenu.
Žago, ki bi premogla tako mogočno drevo, so iskali
blizu in daleč. Najdaljšo so našli v Topolu na Blokah,
vendar je bila tudi ta prekratka. Navadni ročni žagi so
nato na vsako stran privarili še 40 cm podaljška in ročaje. Ob jelki so izdelali ogrodje in podest, od koder
naj bi potekal posek. Zasek so napravili izkušeni sekači. Podžagovali so najstarejši, ki so bili takega dela
navajeni že iz slavonskih gozdov. Na vsaki strani so za
žago prijeli po trije sekači.

Panj veličastne jelke najeda zob časa. Slika je bila posneta v marcu 2011 (foto Štefka Debeljak). Na sliki moj oče Jože Kordiš in
pokojni mož Alojz Debeljak.

O »ta debeli« jelki sem slišala veliko in še več iz prve
roke. Oba – ata Šiman in Venclev Lojz sta bila predana in požrtvovalna
gozdarja. Njuna živa
pripoved o gozdu in
življenju v njem je bila
neštetokrat tema pogovora tako v moji matični družini kot pozneje v novem domu
pri Venclevih. Tekom
let, čisto polagoma sta
mi vcepila ljubezen in
spoštovanje do gozda.
Zaradi njiju imam rada
vonj po smoli, mahu,
smrekovih iglicah …
In da ne pozabim – če
le ni bilo snega v decembru, sem iz Kavke
dobila šopek teloha za
rojstni dan.
Štefka Debeljak

Posek jelke 17. 7. 1977, foto: Drago Mohar

Januar - februar 2017
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POSLEDNJI OVČAR
se je deževnica dlje časa zadržala. Po dopoldanski paši
in napajanju je čredo pripeljal v staje k počitku. Te so
bile na obronku gozda. Sam je ta čas pojužinal in tudi
sam legel k počitku v leseno barako, ki jo je naredil v
vogalu ograde. Po dveh ali treh urah počitka je ovce
odpeljal na popoldansko pašo. Pod večer jih je prignal
do vasi, zapiskal in lastniki, največkrat so prišli starejši in otroci, so svoje ovce ločili od črede in jih zaprli
v štalce. Ovce na koncu brejosti in z nekaj dni starim
mladičkom so ostale doma, veliko janjčkov pa je na
svet prišlo kar na paši ali v stajah. Le-te je pastir zvečer
kar v naročju prinesel domov, saj hoje še niso zmogli.
Za nas, vaške otroke, ki smo se podili po gmajnah, je
bilo igranje z mladički pravo veselje. Tudi v stajah in v
njegovi hiški smo se veliko igrali. Povedal nam je, kje v
gozdu rastejo gobe in zorijo jagode.

Hiša (lastnik fotografije Rudi Košmrlj)

Pa je prišla zima in s tem konec paše. Vaščani so
poskrbeli, da tudi pozimi ni bil lačen. Dobil je tudi
kakšno klobaso in mast v času kolin.

V tej mali hišici s hišno št. Retje 29, tik nad kraškim
izvirom Sušice, je živel zadnji pastir ovac v vasi Retje –
Baštičkov Janez. Bil je majhen, grbast striček, vedno s
kapo na glavi in oblečen v rekelcu. Pastir je bil njegov
poklic, s tem delom se je preživljal. Pred vojno je hodil
s hrvatarji in bil tam kuharček – kec, saj zaradi telesne
šibkosti težjega dela ni zmogel. Med vojno in nekaj let
po njej pa je pomagal na kmetiji v vasi. Pozimi je za
vaška dekleta izdeloval lesene cokle.
V vasi je bilo tedaj okoli 200 ovac. Pasel je vsak dan, od
spomladi do jeseni, v soncu in dežju. Vsaka hiša, ki je
oddajala ovce na pašo, je en dan poskrbela za njegovo
hrano. Zjutraj je prišel na fruštek, južino smo mu največkrat otroci prinesli v staje, zvečer, ko je oddal vse
ovce, pa je v isti hiši še večerjal. Vesel je bil tudi, če je
dobil kako cigareto in šilce domačega.
Ovce je zjutraj pobiral od vasi do rebri. Na cesti je zapiskal in ovce so pripeljali do črede. Skozi vas je še nekajkrat zapiskal in čreda se je počasi večala. Ko je na
vrhu vasi zbral vse ovce, jih je odgnal na pašo. Pasel je
po gmajni, po košnji pa tudi po lazih.
Ovce je napajal v kalih, odvisno, kje je pasel. Na rebri
je bil kal v dolinki, Podlipčev kal v Katrinki, Markov
kal v Bloščku in kal v gmajni. Kale so redno čistili, da

Pastir z ovcami (lastnik fotografije Rudi Košmrlj)

Pasel je, dokler mu je zdravje dopuščalo. Prišla je bolezen in socialna služba je poskrbela za nastanitev v
Domu starejših v Ponikvah, kjer je 13. marca 1972 v
61. letu starosti tudi umrl. Pokopan je bil 15. 3. v kraju
Videm - Dobrepolje.
Anica Car

PREDELAVA VOLNE
Ovce so strigli dvakrat letno. Spomladi, preden so
odšle na pašo, in jeseni, ko so s pašo zaključili. Nekatera volna je bila bolj groba – resasta, druga bolj mehka – voljna. Ko so ovčke prvič ostrigli, pa je bila volna
najmehkejša. Iz te volne so pletli za otroke.
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Ostriženo volno so najprej scufali, nato na gredaše razčesali, spredli na kolovratu, sesukali po dve niti skupaj,
tudi na kolovratu, le da so kolo vrteli v drugo smer. Na
motovilu so jo navili v štrene in jih oprali v topli vodi z
milom. Volne pred prejo niso prali, saj so jo tako lažje
obdelovali. Štrene so navili v klopke in štrikali.
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Volno so tudi barvali. Če
so želeli sivo barvo, so že na
gredašah skupaj sčesali volno
belih in črnih ovac, lahko pa
so posebej spredeno belo in
črno volno skupaj sesukali in
dobili serasto, belo-sivo kombinacijo. S sivo volno so najpogosteje štrikali moške jope
in nogavice, z barvano volno
pa oblačila za ženske in otroke. Da so bile rokavice toplejKolovrat

Gredaše

Motovilo

še in trpežnejše in da pri delu v gozdu (sneg, dež) niso
tako hitro premočile, so dlani in palec obšili z blagom.
Tudi nogavice so bile toplejše in so se kasneje raztrgale, če so noge zavili še v obojke, saj so bili največ obuti
v gumijaste škornje. Štrikali so tudi brezrokavnike, za
ženske pa ogrinjala v obliki trikotnika – kocane. En
vogal trikotnika je pokril hrbet, v sprednja dva vogala
pa so si zavili roke. Danes iz domače volne pletemo le
še nogavice, saj jih gozdarji, lovci in zidarji še vedno
radi obujejo.
Anica Car

PRIPOVEDOVALSKI VEČER »S TREBUHOM ZA KRUHOM«
Na povabilo Pokrajinskega muzeja Kočevje, ki je 16.
marca priredil pripovedovalski večer z naslovom S trebuhom za kruhom, sva s Fani Debeljak pripovedovali,
kako so Potočani odhajali »služit kruh«. Pred vojno v
hrvaške gozdove, o tem je pripovedovala Fani, saj sta
bila njen oče in stari oče hrvatarja, jaz pa o gozdarjih v
snežniških gozdovih, saj je bil med njimi tudi moj oče.

Hrvatarji – odlomek: Veliko poti so prepešačili. Nosili
so težke nahrbtnike, orodje, ki se rabi v gozdu: sekire,

plenkače, žage. Banko za vodo. V nahrbtniku so imeli
tudi nekaj hrane. Kruh, ki je bil skrbno razdeljen za nekaj dni, koruzno moko za žgance in mast. Hrane tudi
ni bilo veliko pri hiši.
Na Hrvaškem so bile hude zime in mraz. Živeli so v
lesenih barakah, pokritih z lubjem. Ležali so na vejah.
Spali so kar oblečeni. V baraki je gorel ogenj, za katerega je skrbel deček, ki je bil za kuharja. Imenoval se je
kec. Kuhal je v kotličku, ki je visel nad ognjem. Imeli
so svojega šefa, škribana. Sekali so mogočne hraste. Iz
njih so tesali železniške pragove – švelerje.
V snežniških gozdovih – odlomek: Pri vaškem kovaču
so podkovali konje, v velike koše natlačili seno in
deteljo, naložili vreče doma pridelanega ovsa, vzeli
zase malico za tisti dan, domač šnops in pognali. Do
Leskove doline je 26 km, z vozom so se vozili 5–6 ur,
vmes malo počivali, saj je bil voz težak, pot pa slaba.
Bivali so v domu, tam so jim tudi kuhali. Konjarji pa
so spali v lesenih barakah poleg konjskih hlevov. V
gozdu so delali od jutra do večera, v dežju in snegu,
ni bilo prostih sobot in nedelj. Konji so se velikokrat
poškodovali, gozd je skalnat in poln brezen. Zaradi
težkega dela je konje tudi kap. Tudi ob sedem konj je
bil en gozdar …
Anica Car

Januar - februar 2017
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KULTURA

ZOFKA KVEDER PRI NAS
(ob 90-letnici smrti Zofke Kveder)
NADALJEVANJE
Zofka je v delu »Hrvatarji«, po mnenju večine svojem
najboljšem delu, dodobra ujela utrip takratnega življenja v naših krajih, kar je potrdil tudi dr. Anton Debeljak, ko je v enem od svojih člankov zapisal: »Hrvatarji«, zgrajeni na dolgoletnem opazovanju precej številne
ljudske enote, so takoj ob izidu zbudili pozornost kritike
in bodo brez dvoma ohranili sloves Zofkine mojstrovine.

… Danes je prijetno tu v Retjah. Vsak trenotek se peljejo
kaki svatje z godcem mimo. Trije «bajsarji», kakor jim
Potočanje pravijo, oglasili so se tudi pri nas in jaz nisem
mogla kaj, da se ne bi malo zavrtila. – Tako dobro igrajo! – Lojz je na kegljišči, kjer tiste «krajcarje» pobira,
dejal je, da bi Vam cel ris papirja popisal – ko bi tako
rad pisal, kakor nerad.

Po dobrih 2 letih življenja v Loškem Potoku je Zofka
v sebi postajala vse bolj nemirna. K temu so prispevali njen nemirni vedoželjni in raziskovalni duh ter domače razmere, ki jih je vse težje prenašala. Tako se je
konec leta 1896 prvič sama odpravila od doma. Zaposlila se je kot manipulantka na državnem geodetskem
uradu v Kočevju, kamor jo je povabil geometer, ki je
pogosto prihajal v Loški Potok in opazil njeno delo v
občinski pisarni. Tam je ostala slabega pol leta. O svojem bivanju v Kočevju in o povratku v Retje je pisala v
pismu prijatelju Ivanu Kovaču, ki je bil nekaj časa pri
Kvedrovih v Retjah domači učitelj njenih bratov:

Tu v Loškem potoku jako napredujemo, po zimi za Božič dobili smo brzojav, torej če se Vam kaj imenitnega
pripeti, n. pr. da zadenete na srečko kacih stotisoč gl.,
naznanite mi kar po žici. Ta teden dobimo vojake «ajnkvartirenga», – celi trije možje, celo en častnik! Na, človek mora biti z malim zadovoljen. – Kaj pa o ženskah, še
tako nemilo sodite ko lani? Pa vsaj bi bil pravi čudež, ko
bi se bili čez zimo spreobrnili, – možki so trde glave. Mogoče, da pa vendar malo odjenjate, – potem bom tudi
jaz nekaj; sicer ne bo pa nič primirja.

Dragi Ivane! Čudili se bodete čez toliko časa dobiti pismo od – moje roke. Ino Lojz je tako izvanredno len, da
bi, ko bi hoteli imeti odgovor od njega, morali čakati
najmanj pol večnosti. – Iz tega torej razvidite, da je «sestra» doma, tudi knjige oziroma tiste pesmi je dobila.
Kaj ne, ni tako slabo imeti sestro, ki piše in odgovarja
mesto bratov. Kaj hočete! Pisali ste, da ste bolni in z bolniki mora imeti človek še posebno usmiljenje.
– Pa upam, da vendar ni tako hudo, kaj pa Vam je prav
za prav – umreti je še prezgodaj za Vas! Kako se pa sicer
imate? – Lojz je bil to zimo že v Kočevji pri Hoffmannu
za «lerfanta», pa jo je že pripihal domov, zdaj pa doma
čas prodaja in mene jezi. – Jaz tudi še nisem dolgo doma,
nekaj čez 14 dnij. Bila sem pol leta v Kočevji. Dolgo, kaj
ne. Pa kočevskega ne znam nič – še manj ko prej, sicer bi
Vam pisala kar po «hinder honder», da bi si malo glavo
ubijali. No, pa sicer ni bilo slabo v kočevskej stolici, kar
dolg čas mi je bilo in mi je še malo. Tukaj v Loškem potoku je pa po starej navadi. Ravno sinoči obiskala sva z
bratom prostor, kjer smo pred letom pekli krompir.
Sicer je bilo pa moje življenje ob Rinži kaj revno izvanrednih dogodkov. Vsak dan dvakrat v pisarno, potem
pa malo na sprehod, to je bilo vse. Ob nedeljih popoldne
šle smo jaz in še dve moji prijateljici, – obe Slovenki, – v
Staro cerkev ali pa v Dolgo vas. Zdaj zadnja dva mesca
je šel tudi Lojz z nami in potem smo peli slovenske pesmi, da je bilo veselje. Ravno tako nekako se mi je zdelo,
ko tisti večer pri nas, ko smo bili v pisarni do polnoči po
koncu in jaz naposled nisem mogla najti ključa, da bi šla
v svojo sobo …
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Smejati se moram že cel čas, kar Vam pišem. Pišem namreč v gostilniškej sobi. Mej drugimi prazni tudi «Dolenček» kupico. Poznate ga menda ne. To Vam je tudi
original. Možiček sicer sam na sebi ni ravno nenavaden,
le dolenjsko narečje, po katerem se ga je prijelo tudi ime,
ga razloči zmed druzih prebivalcev naše župnije. Dve
stari kljuseti ima in polomljen voz, s katerim vozari in
se ubija, kakor ve in zna. Konji njegovi so vsi polomljeni,
slepi, stari ko zemlja, a Dolenček ta vedno poje hvalnice
o svojem «pramu« in «šimelnu» vsacemu, kedor ga hoče
poslušati. Danes povedal je že vse natanko do kg, koliko je že vsak konj speljal, kako teče in kako malo snè,
– zadnje je seveda najbolj resnično izmed vsega. Revež
je imel danes smolo, odtrgal se mu je za vratom srajčni
gumb, – danes na sv. Trojice dan. Kaj sem hotela, vzela
sem šivanko in prišila mu druzega, da ne bode v nedeljo
kazal «gosle». Pa dobro se mu je zdelo, ko ne vem kaj,
razodel mi je celo skrivnost, da bode za sv. Rešnje telo
dobil – novo obleko. Ha, ha, vidite, ljudje me imajo radi.
Jaz sem pa tudi kar ponosna, če mi kak tak možiček pravi, da sem «fajn» dekle. Viktor zdaj več ne nagaja doma,
uči se za urarja. Kakor Vam je morda že znano.
Ravno zdaj se pelja zopet ena «ohcet» mimo. Ženin sedi
na vozu, ko da je odrevenel, nevesta si pa popravlja lasé,
ko da bi se bala, da jih zgubi, mej vsemi se mi godec še
najbolj dopade, drugi se drže vsi ko prisiljeno zelje. Nevestina bala se je pa peljala malo prej. Vse v smrekcah in
trakovih – iz papirja, zadaj se je pa tolpa otrok podila za
njimi, da se je kar prašilo, ja tukaj pri nas je «regementno», kadar se kdo ženi.
Novic, tacih novic, ki bi Vas zanimale, nimam, dijakov v
našej dolini ni, druzih znamenitostij Loški potok nema.
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14./VI. Še danes nekaj vrst. Sinoči sva šla z Lojzom že
po devetej malo na sprehod proti Bloškej strani. – Cel čas
pogovarjala sva se o Vas – se Vam ni nič kolcalo? – Tako
sva Vas vlekla čez zobe, kolikor se je le dalo. Lojz mi je
pravil, da ste mu večkrat pisali. Odpišite tudi meni kaj –
pa meni, ne Lojzu. Lojz ni zaslužil.
Moj Bog, kako klepečem! No, pa vsaj ženske smo vedno
gostih besedij, torej ni taka reč. – Pa še Vi ne skopujte
s papirjem, kadar mi odpišete … O velicih počitnicah
pridete tako semkaj, vsaj ste lani obljubili, se pa še tedaj
ustmeno kaj pomenimo, – za ta mesec bo pa tudi pismeno občevanje za silo.
Pa z Bogom sedaj!
Z Lojzom vred Vas prijazno pozdavlja Vaša Zofka.
Retje, 14/VI. 1897

kolodvoru. – Poslovim se še pri Zaliki pri Koyu, njegovej
gospej in drugih, potem jo pa krenem domov, gori na
mostovž in spravim moje stvari v red. Do pošte sem bila
že gotova z vsem. Geometer mi je zelo branil, potem mi
je začela še mama – pa jaz imam trdo bučo. Napravila
sem si še lep šopek – porezala sem bila vse nageljne, kolikor jih je cvetelo, pridela tudi nekaj rožmarina – in ko
se je pošta pripeljala mimo naše hiše, vzel je postiljon
še mene z mojo šaro v svoje varstvo. Roke mi ni podal
nihče. Mama ni hotela, Lojz ni hotel, ata mi je pa tole
dal v slovo: »Von nun an bist du nicht mehr meine Tochter und du brauchst mich auch nicht mehr als Vater
zu betrachten. – Wenn du schreibst, werde ich deine
Briefe uneröffnet zurücksenden. (Odslej nisi več moja
hči in tudi ti me ne imej več za očeta. – Če boš pisala,
bom tvoja pisma zaprta poslal nazaj.) – Jaz pa sem odgovorila: Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde
Sie nie belästigen. (Ni se vam treba bati, nikoli Vas ne
bom nadlegovala.) – Pa sem skočila v voz in postiljon je
zatrobil v rog … No, ne rečem, da ni napravil ta sloves
nikakega utisa na me. Ali jaz sem trde kože in kadar
mi gre najbolj do živega, tedaj si najmanj priznam. Sedela sem torej v vozu, kakor da ne bi bilo nič – niti ena
solza mi ni kanila iz očesa. Smejala sem se pred se, dasi
tudi me ni videl noben – saj sem se smejala radi sebe.
V Novi vasi sem obiskala Viktorja, klepetala dokaj časa
na pošti, da se mi je vse smejalo, potem smo pa zopet šli
dalje do Rakeka. ...
… 19. avgusta sem prišla v Ljubljano. 1. septembra sem
nastopila službo. Kmalu zatem sem se začela učiti stenografije – slovenske seveda. Zdaj jo že znam, čeravno
ne še izborno. Berem dosti, kakor ponavadi. Naročila
sem se na »Zvon«, »Slovenko«, »Vienac« in »Nado«. –
Tako životarim 99-krat bolj zadovoljna kot doma.

Hrib pred letom 1907

Kot kaže, je Ivan Kovač tistega leta zares prišel na počitnice h Kvedrovim v Retje. Tako je razumeti iz Zofkinega njemu namenjenega pisma z datumom 20. 2.
1898. Pismo je Ivanovemu prijatelju dr. Antonu Debeljaku izročila njegova vdova, le-ta pa ga je objavil leta
1938 v marčevski številki revije »Ženski svet:
… No vidiš, to je tako. – Tedaj po tistem burnem dogodku z malinami ni se mi dobro godilo. Vidva z Lojzom
sta mirno v skednju na senu delala naklepe in mogoče
že sanjala o lepej, mičnej prihodnosti, jaz uboga revica
sem pa skesano poslušala dolge mamine pridige. Da, to
ni baš prijetno, si gotovo se imel priliko prepričati. No,
torej mene so jele boleti ušesa pa jo poberem v zgornje regione. Pa to ni dosti pomagalo, ata pride domov
pa hajd nad me. Med gromom je seveda parkrat tudi
vdarilo in eto, to je glavni vzrok, da sem jo pobrala od
doma. Drugo jutro vstanem ob šestih, a ko pridem doli,
se Lojz že kisa v kuhinji, mama rentači, ata pa kolne. Jaz
zajtrkujem, potem jo pa poberem v Mali log, iz Malega
loga na Hrib (imela sem dobiti tamkaj še nekaj denarja), iz Hriba pa v Travnik. Tam se vsedem pa brzojavim
v Ljubljano neki sošolki, da me drugo jutro počaka na
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… V 5., t. j. prihodnjem zvezku »Slovenke«, zagleda prvi
moj skromni poskus v pisateljevanju beli dan. Lahko si
kupiš oni zvezek, saj se dobe v Trstu v večih trafikah. Uganil boš gotovo precej, kaj je moje, četudi ne bode pravega
imena. – No, to povem le Tebi, ker prav za prav se imam
v prvej vrsti Tebi zahvaliti, da sem dobila veselje do tega.
Kot devetnajstletno dekle je Zofka po nekaj manj kot
treh letih življenja v Loškem Potoku zapustila naše
kraje 18. avgusta 1897.
Dobri dve leti kasneje se je pred odhodom na študij v
Švico za krajši čas vrnila v Retje, da bi svojim domačim pokazala, da si je kljub njihovemu stalnemu poniževanju vendarle uspela sama, brez njihove pomoči
ustvariti samostojno življenje. Njena prijateljica Marta Tausk je v svojih spominih zapisala, da ji je ob tej
priložnosti mati skrila kovčke in vsa oblačila, ker ji je
želela preprečiti ponovni odhod od doma. Kljub temu
da ji kovčkov ni vrnila, je Zofka odšla naprej po svoji
poti. Zares zadnjič pa je Zofka prišla v Loški Potok v
drugi polovici leta 1907, in sicer na obisk k bolnemu
očetu na Hrib. Zofkini starši so takrat namreč živeli v
občinski hiši.
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… »Bogme, drugače pa sta bili tisti dve leti zelo prazni.
To se pravi, ne prazni, samo grozno malenkostni. Vse
trpljenje, ki sem ga prebila tedaj, je obledelo in spomin
na žalostne dni mi je nekako težak, mučen, in pri tem
skoraj smešen. Vsi znani ljudje so se razbežali na vse
strani in postali so mi tuji. Hiše so prezidali in prostorov,
ki so mi bili dragi, ni več. Pa se mi zde spomini pusti in
dolgočasni, brez vsebine.« …(Zofka Kveder, Moja prijateljica, Zbrano delo – druga knjiga, str. 590)
Kljub temu da jo je nadaljnje življenje vodilo po pretežnem delu tedanje Evrope, z daljšimi postanki v
Ljubljani, Trstu, Zürichu, Bremnu (kjer se je vpisala
na tamkajšnjo univerzo), Pragi in nazadnje v Zagrebu, kjer je leta 1926 tudi umrla, so spomini na »najbolj
mojo vas« in ljudi, ki so ji pustili toliko ustvarjalnega
navdiha, ostali za vedno:
… »Včasih mi pišejo, kako je v naši vasi. Pogoreli so pred
dvema letoma, zdaj so skoraj vse hiše nove, z opeko krite, in pravijo, da se je vas pogospodila zelo. Lisičjev, ki je
znal tako lepo žvižgati in ki je imel tako fletne otroke,
je moral v Ameriko. Dolgovi so ga pritisnili, pa je odšel
služit denar. Ali malo piše. Menda se mu tudi tam preko
morja godi slabo. Jandrov Tonče se je oženil že davno.
Takrat ko sem bila jaz doma. Tonče ni imel preveč deklet. Bale so se njegove matere, ki je bila velika in močna
kakor huzar.
Katera snaha bi jo prekosila pri delu, prosim vas? Pa so
se zastonj bale. Jandrica je imenitna tašča, posebno zdaj,
ko ima vnuke, že celo prgišče majhne, kričeče drobnjave. Gončinovemu Maticu se dobro godi. Dokupil je polja
in gozd nad podružnico. Čevljar Vondre je umrl, žganje ga je spravilo pod zemljo, Bevčev Dolfe pa, krojač
in štacunar, je poslal svojega fanta študirat v Ljubljano.
Dacarjeva Magda, ki se je lani omožila z Debevškovim
Korletom, ki je prinesel iz Amerike štiri tisoče denarja, je
letos umrla. Škoda je je. Mlada je bila in lepa.

Velecenjeni gospod! Prav od srca me veseli, da moram
čestitati novemu talentu. Vseh pesmic žal ne morem
uvrstiti in iz različnih vzrokov tudi črtice ne. Ali črtico
pošljete lahko kam drugam. Gotovo vam jo radi uvrste.
Pozdravite mi loškopotoške kraje. Tabor in vse hribe naokoli. Najrajše imam tisti kraj od vseh krajev, kar sem
jih videla. Pust in trpek kraj je, ali jaz se ga rada spominjam. – In vendar živeti tam ne bi mogla več. Pred očetovo smrtjo sem bila tam in bilo mi je vse tesno in tuje.
Moja mati je tako versko nestrpna, da bi, mislim, lahko
storila najhujši zločin v imenu vere. – Nisem navajena
več na despotizem kranjskih starejših ljudi. Kaj tacega ni nikjer drugje na svetu. Omika izravna največja
nasprotstva, omika dovoljuje tudi drugim ljudem lastno
sodbo in svobodno mišljenje.

Pri vsaki hiši se je kaj spremenilo. Življenje gre, vsak dan
kaj prinese, vsak dan kaj odnese. Zdravje je še najboljša
stvar, ki jo človek ima. Če imaš denar, vesel bodi, če pa
nimaš nič, bodi tudi vesel. Škoda je čas tratiti na žalost.
Lahko srce je tudi veliko vredno.
Zdaj bodo začele jesenske burje v naših krajih. Ljudje
se bodo razkropili po daljnem svetu za zaslužkom. Vasi
bodo osamele. Tako je, vsi se mučimo za svoja gnezda.
Mnogo sreče meni in vam! (Zofka Kveder, Moja vas,
Zbrano delo – tretja knjiga, str. 442)
V odgovoru dr. Antonu Debeljaku, ki je kot 21-leten
študent nekaj svojih zgodnjih pesmi leta 1908 poslal
za objavo v reviji »Domači prijatelj«, je kot takratna
urednica zapisala:

Kotiček Zofke Kveder v potoški osnovni šoli

Vlado Mohar
Konec
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BILI SMO V OPERI
Poleg klasičnih dni pouka v šoli predvideva šolski
predmetnik za učence na vseh stopnjah osnovne šole
tudi izvedbo »pouka« na terenu, torej izven šolskih
učilnic, in sicer v obliki posebnih dni dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije).
Na naši šoli se trudimo, da poskušamo organizirati čim
raznovrstnejše vsebine in dejavnosti, ki bi učencem
ponudile najrazličnejše in kar se da bogate izkušnje na
različnih področjih in s katerimi bi si kar najbolj bogatili svoje znanje in splošno razgledanost.

Že kar nekaj let smo si želeli, da bi za gledališki kulturni dan, ki ga za učence vseh razredov organiziramo enkrat letno, uspeli dobiti dopoldansko operno
predstavo. Za letos nam je to končno uspelo, čeprav ni
odveč poudariti, da smo to letošnjo predstavo rezervirali že junija lani, torej še v prejšnjem šolskem letu.
Opera Ljubljana ima za osnovnošolce res premalo ponudbe glede na povpraševanje.
V ponedeljek, 13. 3. 2017, smo se z učenci 6., 7., 8. in
9. razreda odpravili na kulturni dan v Ljubljano, da bi
si ogledali komično mladinsko opero Pepelka, ki jo je
pred okroglimi 200 leti napisal italijanski operni skladatelj Rossini. Moram priznati, da mi je kot mentorici igralo srce, ko sem že ves teden pred odhodom pri
učencih opazovala nestrpno pričakovanje in radovednost. Seveda smo se ves teden po malem pripravljali na ta dogodek. Razložili smo, da se opera začne z
igranjem orkestra – uverturo, da se posamezne skladbe imenujejo arije, da besedilu za opero pravimo libreto, prebrali smo vsebino opere Pepelka, tako da smo
poznali glavni potek dogajanja in nastopajoče osebe,
ponovili, kako se imenujejo ženski in moški glasovi,
spoznali, da bo opera izvajana v italijanskem jeziku in
bomo zraven brali slovenske napise, da bo predstava
trajala cele 3 ure in 20 minut z enim odmorom … Seveda pa smo si na internetu tudi ogledali, kje v operni dvorani so elitne lože prvega reda, kjer smo imeli
rezervirane sedeže. Skratka, bili smo pripravljeni na
umetniški dogodek, ki je bil prav za vse učence prvi
te vrste.
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Pred ogledom predstave smo imeli rezerviran še ogled
oziroma spoznavanje operne hiše. Že sam sprehod okrog zgradbe nam je ponudil veličastnost arhitekture in
vzbudil spoštovanje do umetnosti, ki se ustvarja znotraj zidov. Potem smo se razdelili v dve skupini in sprejeli sta nas vodički. Popeljali sta nas po zaodrju in nam
glede na skupini seveda nekoliko različno predstavili
nekaj zanimivosti (npr. maskirnico, prostor s kostumi
iz različnih predstav, oder), spoznali pa smo tudi nekaj
osnovnih pravil bontona v operi.
Po ogledu smo
učencem razdelili vstopnice in
se posedli na sedeže v ložah, od
koder smo imeli
res lep pogled
na oder pa tudi
orkester
pod
njim. Operna
dvorana je bila
polna šolarjev iz več slovenskih osnovnih šol. Glasbeniki so preizkušali svoje instrumente in s prihodom dirigenta se je začel »spektakel«, kot je dan po predstavi v
poročilu napisala sedmošolka. Po uverturi se je dvignila zavesa in glasba je v vsej mogočnosti instrumentov
in vokalov napolnila dvorano. Imeli smo kaj slišati in
tudi videti. Dogajanje na odru je bilo živahno, operni pevci so se izkazali kot odlični vokalisti in spretni
igralci, arije so nam prijetno lezle v uho, kostumi in
scena so dodali še piko na i. Nekaterim sta bili na odru
najbolj všeč zlobni sestri, drugim Pepelka in princ don
Ramiro … vsem pa to, da po številnih zapletih in zamenjavah na koncu zmaga dobro nad zlom.
Po končani predstavi smo nastopajočim podarili dolg,
močan in iskren aplavz. Pevci in člani orkestra so v
triurni predstavi uspeli navdušiti mlado občinstvo.
Umetnost je prevzela mlade duše.
Učencem je bil prvi obisk opere na splošno všeč. Tega
dogodka ne bodo nikoli pozabili. Spoznali so nekaj novega. Spet bi morali iti. Joj, kako pevci pojejo! Le kako
morejo tako močno peti, da preglasijo še orkester in
pri tem zadenejo prav vse tone? Dobra glasba! Kako
visoko je pela Pepelka! Bilo je v redu, le malo predolga
predstava, zato proti koncu ni bilo več tako zanimivo.
Drugi del je minil še hitreje kot prvi. – Taka in podobna mnenja so bila najštevilčnejša. Tudi če jim predstava ni popolnoma izpolnila pričakovanj, so veseli, da so
obiskali opero. Ampak – operna dvorana se jim je pa v
resnici zdela manjša, kot izgleda v TV-oddaji Slovenija
ima talent.
Kaj dodati? Učenci so spoznali novo zvrst umetnosti
in v operi doživeli prijetno doživetje, ki se jim bo za
vedno vtisnilo v spomin. Nova znanja, izkušnje in doživetja pa odstirajo obzorja.
Bogdana Mohar
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POMLADNA PRIREDITEV V VRTCU
Na prvi pomladni dan, 21. marca, smo v telovadnici
pripravili prireditev, kjer so se predstavile vse skupine
vrtca (medvedki, čebelice, zajčki, pikapolonice, metulji). Na začetku smo zapeli pesem, ki opeva naš kraj,
Moj sončni Loški Potok. Potem pa so sledili nastopi
otrok. Predstavili so se s petjem, deklamiranjem, plesom. Najstarejša skupina pa nam je zapela v angleščini
in se predstavila z igrico Medvedek gre prvič v šolo.
Med nastopi otrok sta nas obiskali tudi tetka Zima in
Pomlad. Prireditev si je ogledalo veliko staršev in drugih članov družine. Vsem se zahvaljujemo za obisk.

Andreja Car
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LOKALNO

LETA 2016 SE JE V OBČINI LOŠKI POTOK RODILO 22 OTROK
Tudi za leto 2016 so
podatki za tale prispevek pridobljeni iz
vlog, ki so jih starši
novorojenčkov oddali
na občinski upravi, da
bi uveljavili pravico
do enkratne denarne
pomoči za novorojence v občini Loški
Potok. Od začetka
veljavnosti Odloka o
enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Loški Potok (Ur. list RS, štev. 94/2014) so
starši upravičeni do pomoči v višini 300 EUR. Pomoč
lahko prejmejo tiste družine, v katerih imata vsaj eden
od staršev in novorojenček prijavljeno stalno bivališče
v naši občini.
Leta 2016 se je v naši občini rodilo 22 otrok, in sicer
devet dečkov in trinajst deklic. Število novorojenčkov
je bilo tako enako kot leta 2015.
Enkratno denarno pomoč ob rojstvu novorojenca so
dobili starši iz naslednjih vasi (upošteva se stalno pre-

bivališče starša, ki je uveljavil pravico do denarne pomoči):
- iz Drage za enega dečka,
- s Hriba za tri dečke in dve deklici,
- iz Malega Loga za enega dečka in tri deklice,
- iz Retij za enega dečka in štiri deklice,
- iz Srednje vasi v Loškem Potoku za eno deklico,
- iz Šegove vasi za enega dečka,
- s Trave za enega dečka,
- iz Travnika za enega dečka in tri deklice.
Deklice so: Alja, Ela, Hana, Ina, Lana, Lili, Nika, Nuša,
Olivija, Vanesa, Vita, Zala in Živa.
Dečki pa so: David, Fran, Jaka, Jan, Jože, Matic, Oliver,
Vid in Urban.
Vsem staršem ob rojstvu malčkov še enkrat iskreno
čestitamo. Tudi lani so se članice Društva upokojencev Loški Potok potrudile in vsakemu novorojenčku
podarile par copatkov, ki so jih same spletle, staršem
pa iskreno čestitale s priloženo čestitko. Tudi letošnje
novorojenčke na občinski upravi že čaka nova zaloga
copatkov in nekaj jih je že razdeljenih, kar nas zelo veseli.
Mojca Lavrič

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM IZ DRŽAVNEGA
PRVENSTVA V DUO SISTEMU – GLOBOKO 2017
Štirje slovenski klubi so 25. 02. 2017 v Športnem centru Ribnica sodelovali na finalnem državnem turnirju
v duo sistemu za vse kategorije v organizaciji domačega ŠD SIBOR. Na tekmovanju je nastopilo okoli 100
tekmovalcev oz. 55 parov.

Ekipa Sibor-Inotherm je osvojila 32 medalj, od tega 11
zlatih, 9 srebrnih in 12 bronastih medalj. Tekmovanja
se je tako udeležilo 50 članov SIBORJA, ki so dosegli
odlične uvrstitve.
Ekipno so člani ŠD SIBOR dosegli 1. mesto, člani ŠK
SIBOR pa 2. mesto.
Čestitke tudi vsem članom, ki so dosegli uvrstitve od
4. mesta dalje.
V skupnem seštevku treh tekem slovenskega pokala v
duo sistemu za kategorije do U15 v letu 2017 pa so naši
člani dosegli 8 zlatih, 8 srebrnih in 5 bronastih medalj.
Kočevje, 28. 02. 2017
Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR

Januar - februar 2017
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ČLANICE ŠD EXTREM PRVIČ NA ZMAGOVALNEM
ODRU, OSTALE EKIPE SE ŠE BORIJO ZA ODLIČJA
Ekipa članic ŠD Extrem je prvič v svoji zgodovini
osvojila kolajne, bile so 3. v prvi futsal ligi za ženske.
V končnico so se uvrstile že v začetku marca. Na obeh
polfinalnih srečanjih so morale priznati premoč poznejšim državnim prvakinjam, ekipi KMN Slovenske
gorice. Na prvi tekmi za 3. mesto so z rezultatom 2 :
3 na domačem terenu v Sodražici nesrečno izgubile
proti ekipi ŽNK Cerkvenjak. Na povratni tekmi za 3.
mesto 1. 4. 2017 v Benediktu pa jim je kljub zaostanku
3 : 0 uspel izjemen preobrat in so zmagale z rezultatom
3 : 5 (skupni rezultat obeh tekem 7 : 6) in tako prvič
osvojile tako željene medalje.

V kategoriji U-13 se je ekipi uspelo uvrstiti v polfinale.
V četrtfinalu je za las odpravila ekipo KMN Sevnica s
skupnim rezultatom z obeh tekem 10 : 9 (4 : 4 in 6 : 5).
V polfinalu pa je morala priznati premoč prvouvrščeni ekipi vzhodnega dela, KMN Meteorplast. V boju za
3. mesto se je pomerila z ekipo KMN Oplast Kobarid
(prva tekma je bila 8. 4. v Sodražici, povratna pa bo 22.
4. v Kobaridu).
Futsal tekmovanje U-11 se je končalo z zaključnim turnirjem, ki je bil letos prvič organiziran v športni dvorani Bloški smučar v Novi vasi. Na turnirju je nastopilo
7 ekip (od tega 3 iz ŠD Extrem). Zmagovalec turnirja
je bila ekipa NK Velike Lašče, druga je bila ekipa NK
Kočevje Modri, tretja pa ekipa ŠD Extrem Ribnica.
Tudi zaključni futsal turnir U-9 je bil letos prvič organiziran v športni dvorani Bloški smučar v Novi vasi. Na
turnirju je nastopilo 8 ekip (od tega 4 iz ŠD Extrem).
Zmagovalec turnirja je bila ekipa gostiteljica turnirja,
ŠD Extrem Bloke – Loška dolina, druga je bila ekipa
NK Velike Lašče, tretja pa ekipa ŠD Extrem Sodražica.
V marcu je bil v Novi vasi organiziran tudi turnir
najmlajše tekmovalne skupine U-7, na katerem so se
pomerile med sabo vse ekipe iz Extremovih šol (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke in Loška dolina).
Odigranih je bilo kar 21 zanimivih tekem.

Tekmovalci ŠD Extrem U-7 po turnirju v Novi vasi

V kategoriji U17 se ekipi ŠD Extrem ni uspelo uvrstiti
v finale. V obeh polfinalnih srečanjih sta bili obe ekipi
ŠD Extrem in KMN Meteorplast (Ljutomer) popolnoma poravnani (s 6 : 3 je v obeh tekmah slavil domačin).
Po izvajanjih 6-metrovk pa so bili srečnejši Ljutomerčani, ki so se tako uvrstili v finale. V boju za 3. mesto je
bila ekipa ŠD Extrem na prvi tekmi v Podčetrtku boljša
z 2 : 4 od ekipe NK Imeno Kozje. O končnem zmagovalcu je odločila povratna tekma, ki je bila 8. 4. v Sodražici in jo je ekipa ŠD Extrem dobila z 9 : 1. Timotej
Debeljak je bil nagrajen za najboljšega strelca rednega
dela zahodne skupine U-17.
V kategoriji U-15 sta se obe naši ekipi uvrstili v končnico. Na prvi polfinalni tekmi sta obe ekipi izgubili.
Ekipa A je izgubila v Oplotnici s 6 : 3 proti ekipi FK
Kebelj, ekipa B pa v Sodražici s 6 : 7 proti ekipi KMN
Meteorplast iz Ljutomera. Kljub porazoma sta obe ekipi optimistično pričakovali povratni tekmi, ki sta bili
v nedeljo, 9. 4. 2017, a jima ni uspel preboj v polfinale
DP.

V zadnjem vikendu v marcu se je pričel tudi spomladanski del nogometnih tekmovanj. Prvih nekaj tednov
bo zlasti za fantovski kategoriji U-13 in U-15 izjemno
napornih, saj se nogometna tekmovanja še prekrivajo
s futsal tekmovanji in imata tako obe ekipi vsak vikend
po dve tekmi (eno v soboto, drugo v nedeljo). Ekipi
U-15 kaže precej dobro (trenutno je 2. na lestvici) in si
že po prvi sezoni igranja v 3. ligi obeta uvrstitev v višjo
ligo (prve 3 ekipe napredujejo). Ekipa U-13 bo morala
imeti v nadaljevanju rezultatsko srečnejše izide za obstanek v 3. ligi, vendar je do konca še veliko tekem. V
kategoriji U-15 tekmujejo tudi dekleta ŠD Extrem. Po
5 turnirjih ekipa trenutno zaseda 6. mesto od skupno 8
ekip v zahodni skupini, kar je kar spodbudno glede na
to, da so extremovke prvič vključene v uradno tekmovanje in tudi prvo sezono trenirajo na zelenici. V mlajših kategorijah U-11 in U-10 je tekmovanj prav tako
veliko, saj je tekma praktično vsak vikend. Kaže se velik napredek ekip, saj zmagujejo na številnih tekmah.
Lestvice se pa v teh kategorijah še ne vodijo. Najmlajši
kategoriji v nogometnih tekmovanjih sta v ŠD Extrem
ekipi U-9 Sodražica in U-9 Ribnica. Prva ima do konca
sezone še 5 turnirjev, druga pa 4.
Vsa tekmovanja v ŠD Extrem so napovedana na spletni
strani društva na naslovu: www.sd-extrem.si. Spremljajte nas pa tudi na Facebook strani.
Jože Zidar
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V SLOVO

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka
na tvojem grobu še gori.

Pojdem, ko pride moj dan.
Pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj ...

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame, stare mame in prababice

In je odšel
Za vedno se je poslovil oče, sin, brat

DANIJELE RUS

ALBIN JEŠELNIK

(29. 11. 1932–17. 02. 2017)
iz Srednje vasi 7

1938–2017
Novi Kot 40

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, tople objeme
in stiske rok. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, molitve in
dobre misli.
Hvala vsem, da ste si vzeli čas in jo v tako velikem
številu pospremili na njeni zadnji poti k zasluženemu
počitku.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot v
domačem kraju, ki ga je tako ljubil. Hvala sorodnikom,
Ireni, pevcem, sosedom, vaščanom, nekdanjim sodelavcem, sošolcem, prijateljem in znancem.
Hvala vsem.
Ohranimo ga v naših srcih.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(6. maj, 3. junij, 1. julij, 5. avgust, 2. september, 7.
oktober, 4 november in
2. december 2017) - vsakokrat od
7. do 14. ure
na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.
Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro
moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic,
posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov,
suhe robe, bižuterije, torbic, pasov, krem, olivnega
olja, medu, sadja, mesnih izdelkov, hrane in pijače
in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega,
kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli
vašim željam!
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Na februarski pravljični urici so najmlajši prisluhnili malavijski ljudski pravljici z naslovom Zakaj
petelinček kikirika in izdelovali petelinčke iz papirja. Marčevska pravljična urica je minila v
znamenju pravljice Palček Pohajalček. Mali nadobudneži so izdelovali žabice s pomočjo origami
tehnike.
Letošnjo pomlad smo za naše zveste bralce izbrali naslednje zanimive knjižne novosti!
SUSAN MALLERY
Poljub za piko na i
V Fool’s Goldu se oglašajo poročni
zvonovi, vendar ne za Nevado Hendrix.
Njeni sestri sta zaročeni in celo njena
mama ima pestrejše ljubezensko življenje
od nje. Odločena, da je čas za nov začetek,
se prijavi na razpis za svojo sanjsko
službo in nato ugotovi, da je njen novi šef
pravzaprav njena prva ljubezen. Morda bi
še lahko spregledala dejstvo, da sta se že videla gola, nikoli pa
ne bo mogla pozabiti, kako ji je strl srce.
Tucker Janack privoli v Nevadino pravilo, da bo med njima
vladal le poslovni odnos. Konec koncev je ljubezen past, ki
se ji gradbeniški milijonar že vse življenje izmika. Toda ko se
njun dober poslovni odnos razvije v toliko več, prekršita vsa
pravila. Bo kdo od njiju pripravljen znova poskusiti ali jima bo
preteklost stala na poti?

ELLA CAREY
Pariška časovna kapsula
Newyorška fotografinja Cat Jordan se
pripravlja na skupno življenje z uspešnim
in tradicionalnim moškim. Toda ko izve,
da je podedovala imetje popolne tujke
Isabelle de Florian, se ji življenje obrne
na glavo. Cat prispe v Pariz in odkrije, da
je dedinja odlično ohranjenega in bogato
opremljenega stanovanja iz časa Belle Epoque v pariškem
devetem okrožju in da družina de Florian ni vedela ničesar
o tem skrivnostnem stanovanju. Med nenavadnim razvojem
dogodkov se Cat porajajo različna vprašanja. Kdo je bila
Isabelle de Florian? Zakaj je stanovanje podedovala ona in ne
njena družina?

SOPHIE HANNAH
Zaprta krsta
Sophie Hannah je dobila dovoljenje
skrbnikov zapuščine Agathe Christie, da
v svojih kriminalkah uporabi lik Hercula
Poirota. V tej maniri se spet pletejo uganke o
umorih, ki jih naš stari znanec Poirot seveda
na koncu razplete v tekočo nitko logike.
Lady Athelinda, priletna pisateljica
detektivskih zgodb za otroke, v svoj dvorec
povabi Poirota, upokojenega policista Catchpoola in svoja pravna
zastopnika. Želi namreč spremeniti svojo oporoko. Ker je tukaj
Poirot, se vsi prisotni zavedajo, da se bo zgodil tudi umor. Seveda
ga želijo preprečiti. Napori vseh prisotnih so združeni v ugibanju,
kdo bo postal truplo. Žal se uganka reši sama in sedaj imajo novo
nalogo, poiskati storilca »rešitve« prve uganke.

ELEANOR MORAN
Preblizu
Mia
Cosgrove
je
nadarjena
psihoterapevtka z uspešno kariero, a ko
prejme obupan klic najboljše prijateljice
Lysette, obesi delo in zasebno življenje
na klin in ji odhiti na pomoč. Lysettina
prijateljica Sarah se je z vrha garažne hiše
pognala v smrt, na telefonu ob njenem
truplu pa so našli nenaslovljeno in
neposlano sporočilo: Oprosti.
Policija je najprej prepričana, da gre za samomor. Ko pa
mestece pretrese še ena smrt, zaprosijo za Mijino pomoč. Zakaj
so Sarahine prijateljice tako skrivnostne in zadržane, ko beseda
nanese na njihovo lepo in nenavadno prijateljico? Kako visoko
ceno bo morala plačati Mia, če želi odkriti, kaj se je v resnici
zgodilo?

VINKO MÖDERNDORFER
Kit na plaži
Mlada Nika je živahna in radovedna
najstnica, ki se s starši preseli v novo hišo
in zadnji razred osnovne šole obiskuje v
novi šoli, novem kraju, z novimi sošolci.
Vse je na videz zelo lepo in tako, kot
mora biti. Nika je priljubljena, zgovorna
in duhovita, zna si pridobiti prijatelje. A
izkaže se, da ima skrivnost, ki ne ostane
skrita prav dolgo, skrivnost, ki bo spremenila življenje vsem
okoli nje. Le kakšna je ta skrivnost?

TOMÀŠ TŮMA in OLDŘICH
RŮŽIČKA
Atlas prazgodovinskega sveta
Knjiga je namenjena vsem mladim
bralcem, ki jih zanimajo prazgodovinske
živali in rastline ter razvoj življenja na
Zemlji. Tu boste našli vse, kar morate
vedeti o razvoju življenja na Zemlji, od
izvora zemlje in prvih preprostih oblik
življenja pa vse do sodobnih ljudi.
Vsako obdobje ima svoje poglavje in velik zložljiv zemljevid,
kjer boste našli barvne ilustracije predstavnikov živalskega in
rastlinskega kraljestva, značilnih za posamezni čas. Poseben
prostor je namenjen tudi prazgodovinskim kuščarjem.

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