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AKTUALNO

PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
Zbirališče bo ob 9.30 v Novem Kotu.
Štart bo ob 10.00 uri.
v sodelovanju z Vaško skupnostjo Novi Kot

VABI
v soboto, 22. 7. 2017,
na 16. tradicionalni pohod:

Trasa pohoda: Novi Kot – Gorica – Parg,
pretvornik nad Podplanino – Stari Kot –
Novi Kot.
Na cilju bo za vse pohodnike pripravljen topel obrok, nato pa druženje z ansamblom.
Štartnina znaša 5 €: vključuje
topel obrok in pijačo.
Udeležba je na
lastno odgovornost!

VABILO
V nedeljo, 30. julija 2017, bo Društvo za ohranitev spomina na partizansko
bolnico Ogenjca pripravilo tradicionalno proslavo v spomin na zločine
italijanske vojske med roško ofenzivo leta 1942 in tragedijo partizanske
bolnice OGENJCA. Pričetek prireditve bo ob 11. uri.
Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na prireditvi pri Ogenjci počastite
spomin na tragične dogodke pred 75 leti.

ODMEVI
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:
Dominik Montanič in arhiv Dekliškega
pevskega zbora Ave verum
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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 1. september 2017.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Bliža se sredina leta in začenja se čas izvedbe del, ki
smo jih načrtovali v minulem obdobju. Za letošnje
leto je načrt investicij precej obširen in tudi finančno
zahteven. V teku je obnova državne ceste čez naselje
Lazec in do Podpreske. Obnova ceste in podpornih
zidov je investicija države, po trasi ceste pa bodo na
novo speljani vodovod in kabli javne razsvetljave – ta
del pa financira iz svojega proračuna občina. Kot sem
že večkrat omenil, je vodovod najpomembnejša infrastruktura v vsakem naselju in temu posvečamo posebno pozornost. Preko omenjenega cevovoda poteka iz
vodohrana Dednik v Loškem Potoku oskrba z vodo
v naseljih Lazec, Podpreska in Draga. Hkrati z zamenjavo cevi bodo na Lazcu na novo izvedeni vodovodni
priključki tako, da bodo vodomeri v zunanjih jaških in
ne več v hišah.
Največja investicija občine je v letošnjem letu izgradnja vrtca, saj trenutno poteka varstvo otrok v Loškem
Potoku na treh lokacijah, kar za izvajanje dejavnosti
predstavlja precejšnje težave. Poleg tega se je število
rojstev v letu 2016 precej povečalo, trend v letu 2017
pa je tudi podoben, kar je razveseljivo. Izvajalec del je
izbran in pričakujem, da se bo izgradnja začela v juliju.
Podobna zgodba, kot se sedaj dogaja na Lazcu, se bo
začela odvijati tudi na odseku državne ceste od centra
Hriba v smeri Sodražice na odseku dolžine cca 500 m.
Glavni investitor rekonstrukcije tega odseka je država,
iz občinskega proračuna pa bomo financirali obnovo
vodovoda, javne razsvetljave, izgradnjo pločnika in del
kanalizacije, ki bo potekal pod cesto. Konec meseca
junija je bil izbor za izvajalca del, tako da pričakujemo
začetek del v juliju. Ker je odsek precej zahteven, bo
potrebno praktično na celi dolžini zgraditi podporne
zidove, kar pa pomeni, da se bo investicija najbrž
zavlekla v leto 2018.

Ko smo že pri cestah,
naj omenim še državno cesto od Hriba do
konca Travnika, ki je v
zelo slabem stanju. V
izdelavi je idejni projekt
rekonstrukcije tega odseka. Ko bo pripravljen,
ga bomo predstavili javnosti. Možno bo podati
predloge sprememb, ki
jih bomo poskusili tudi
upoštevati.
Finančno največji projekt pa je izgradnja daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso – sekance, katerega investitor je Lesna
zadruga Loški Potok. Gre za 750.000 € vreden projekt, s
katerim bomo nadomestili obstoječe ogrevanje na kurilno olje v centru Hriba, kjer je večina javnih zgradb.
Finančna konstrukcija je zaprta, izvajalec izbran, začetek del pričakujemo v juliju, začetek obratovanja pa je
planiran že za kurilno sezono 2017/2018. Na daljinsko
ogrevanje bodo priključeni dom starejših občanov, trgovina KZ Velike Lašče, zdravstveni dom, šola, občina,
poslovni del zgradbe, v kateri je pošta, trgovina Mercator, KTC, gostilna »Pri Birtku« in stanovanjski objekt
Hrib 7. Kotlovnica bo locirana pod bifejem »Marin«
in bo del bodočega večnamenskega objekta, v katerem
bodo svoje prostore dobili tudi gasilci. V prvi fazi izgradnje bo občina na tem mestu uredila nekaj parkirišč in polnilno postajo za električne avtomobile, za
katero smo tudi dobili odobrena nepovratna sredstva.
Za območje industrijske cone Podpreska je v izdelavi projekt obnove infrastrukture in objekta bivše žage.
Planirano je bilo, da bi bili omenjeni posegi v celoti narejeni že v letu
2017, vendar pa je projektni del bistveno zahtevnejši od prvotno zamišljenega. Odločitev je bila, da se
že v začetni fazi pripravi podrobnejši projekt posegov, četudi bo čas do
izvedbe nekoliko daljši.
Čaka nas torej obdobje intenzivnih
posegov, predvsem na Hribu. Lahko računamo tako na zapore cest
kot tudi na druge nevšečnosti, ki se
pojavljajo med gradnjo. Vendar to
spada zraven.
Ivan Benčina, župan

Gradbišče na Lazcu (foto: Ivan Benčina)

Maj - junij - julij 2017

3

AKTUALNO

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 12. 05. 2017
Občinski svet je obravnaval poročilo o poslovanju
podjetja Hydrovod d. o. o. Kočevje v poslovnem letu
2016. Predstavil ga je direktor podjetja, g. Antun
Gašparac. V poslovnem letu 2016 je podjetje na
dopolnilnih dejavnostih doseglo dobiček v višini
82.079,41 evrov, na osnovni dejavnosti pa v višini
19.133,96 evrov. Od dobička je bil plačan davek od
dohodka pravnih oseb v višini 5.150,13 evrov, tako
da je bil na nivoju podjetja dosežen čisti dobiček v
višini 96.063,24 evrov. Poslovni izid je boljši, kot je
bil pričakovan, predvsem na račun izredno dobre
»gradbene sezone« ter uspešnega in trdega dela na
obvladovanju stroškov.
Javno podjetje omogoča oskrbo s pitno vodo približno
94 % prebivalcev celotnega področja, na katerem
Hydrovod d. o. o. izvaja svojo dejavnost. Vsem
porabnikom je bila voda zagotovljena v količinah, ki
so jih potrebovali. Veliko je bilo narejenega tudi na
področju sanacij starih vodovodnih sistemov – pri
nas na področju Hriba, s čimer je bistveno zmanjšano
število okvar na sistemu. V Loškem Potoku so lani
vodovod na novo dobili v zaselku Dednik, kar je bila
za prebivalce pomembna pridobitev.
Komisija za opravljanje administrativnih nalog pred
imenovanjem ravnatelja, imenovana s strani Sveta
zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški

Potok, je izpeljala postopek razpisa za imenovanje
novega ravnatelja. Šlo je za redni iztek mandata,
dosedanji ravnatelj, g. Janez Mihelič, pa se na razpis
ni prijavil, ker se namerava upokojiti. Na objavljeni
razpis se je kot edini kandidat prijavil g. Andrej Starc,
ki izpolnjuje pogoje za imenovanje in je bil že zaposlen
v osnovni šoli na Hribu. V skladu s 53. a členom
ZOFVI je Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona
Debeljaka Loški Potok zaprosil Občinski svet Občine
Loški Potok za obrazloženo mnenje o prijavljenem
kandidatu za novega ravnatelja. Vlogi je bila priložena
tudi prijava z vsemi dokazili in s programom vodenja
prijavljenega kandidata. Člani občinskega sveta so
sprejeli sklep o izdaji pozitivnega mnenja in ga tudi
ustrezno obrazložili.
Občinski svet je bil seznanjen tudi z vsebino revizijskega
poročila Računskega sodišča o pregledu poslovanja
Občine Loški Potok za leto 2015. Računsko sodišče
je v revizijskem poročilu izdalo mnenje s pridržkom.
Navodila, ki so bila izdana na osnovi ugotovitev
računskega sodišča, občinska uprava že upošteva in jih
izvršuje.
Občinski svet je na predlog odbora za gospodarstvo
sprejel sklep o začetku postopkov v zvezi z ureditvijo
in širitvijo industrijske cone Mali Log.
Mojca Lavrič

RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO
Ustanova za štipendiranje socialno šibkih otrok KS
Loški Potok razpisuje eno štipendijo – za dijaka/dijakinjo ali za študenta/študentko s stalnim prebivališčem
na območju KS Loški Potok (varianta: na območju
občine Loški Potok) za šolsko oziroma študijsko leto
2017/2018.

4.

Vlogi za štipendijo priložite:

Prejemnik bo z upravnim odborom ustanove podpisal
pogodbo o medsebojnih obveznostih.

1.

potrdilo o vpisu v drugi ali višji letnik srednje šole
ali drugi ali višji letnik višje oziroma visoke šole;

2.

potrdilo Centra za socialno delo o odstotku minimalne plače na družinskega člana;

3.

izjavo, da prosilec ni prejemnik državne, Zoisove
ali kadrovske štipendije;

uprava si pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo, če bo prosilcev, ki izpolnjujejo kriterije, več, kot je razpisanih štipendij.

Štipendija se podeljuje predvidoma za eno leto šolanja
– 10 mesecev.

Rok za prijavo je 31. julij 2017.
Prejemnik štipendije bo obveščen najkasneje do
zaključka vpisnih postopkov v posamezno šolo.
Štipendija se začne izplačevati v mesecu oktobru za
šolsko ali študijsko leto 2017/2018.
Za upravni odbor
Janez Mihelič
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IZ POSLANSKIH PISARN

ZLORABA NLB ZA PRANJE DENARJA
Zadnje dni so prišle v javnost informacije, da je
bila NLB takoj po nastopu vlade Boruta Pahorja
uporabljena za pranje denarja. Pranje se je začelo 12.
12. 2008 in je trajalo več kot 2 leti, do 23. 12. 2010. V
tem času se je iz iranske banke Export Development
Bank of Iran, ki je bila z Uredbo Sveta EU uvrščena na t. i.
črno listo, preko NLB razlila skoraj 1 (ena) milijarda $ na
več kot 9.000 računov po svetu. In na kakšnega tudi pri nas.
Za izpeljane transakcije se niso zaračunavali nobeni stroški
transakcij. Naj spomnim, da je bil Iran v tem času tudi pod
embargom, kar pomeni, da je Slovenija zavestno kršila
mednarodne sankcije. Za to poslovanje je vedel tedanji
državni vrh, predsednik države Türk, predsednik vlade
Pahor in vsaj del njegovih ministrov. Tega niso zanikali.
Zagotovo so bili s tem seznanjeni Banka Slovenije, pa Urad
za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
Sova in policija. Da se vodstvo in nadzorniki NLB niti ne
omenjajo posebej. Ob tem je potrebno spomniti, da so tudi
druge tuje banke opozarjale NLB na spornost nakazil na
tuje račune. Postavlja pa se vprašanje, kdo je dosegel, da
se je NLB v ta mednarodni škandal sploh spustila in zakaj
ga nihče od navedenih ni niti poskušal preprečiti? Kljub
temu da smo se v tem času intenzivno ukvarjali z bančno
luknjo, da smo imeli kar nekaj sej državnega zbora (javnih
in zaprtih za javnost) v zvezi s stanjem bančnega sistema, da
so na seje prihajali guvernerji Banke Slovenija in bančniki iz
NLB, nikoli nihče ni niti omenil omenjenega milijardnega
posla. Če so se sive eminence bančništva navkljub
mednarodnim sankcijam Irana upale izpeljati pranje
omenjene milijarde $, pri čemer so pri poslu pokasirale
vsaj 20–30 % provizij, so še mnogo lažje že drugič naredile
večmilijardno bančno luknjo. Poplačilo zadnje so naprtili
razlaščenim malim delničarjem in lastnikom t. i. podrejenih

vrednostnih papirjev v skupni višini ca. 600 mio €,
preostanek pa se je pokril z zadolževanjem proračuna.
Vsi tisti, ki se venomer, ob vsaki najmanjši zahtevi po pojasnitvi kakšnih dejanj ali dogodkov sklicujejo na bančno
tajnost in zaupnost, so prav bančno tajnost in zaupnost že
velikokrat zlorabili in izpeljali umazane posle, pri katerih
so na njihovih lepljivih prstih ostale velike količine denarja.
Del so ga porabili za financiranje novih obrazov in novih
strank, del za vzdrževanje prijaznosti medijskega prostora,
največji del pa je ostajal na skrivnih računih v davčnih oazah
za »hude čase«. Če se jim bo zgodila kakšna njim nepriljubljena oblast. Ob tem je zanimivo, da se je ves aktualni politični vrh – Pahor, Brglez, Cerar in Brvar – poenotil in pred
nekaj tedni javno zelo sinhrono nastopil proti izvedbi koncerta hrvaškega pevca Thompsona v Mariboru, ker naj ne bi
bila njegova (domoljubna) stališča primerna za naše današnje demokratične standarde. Se pa taisti do zdaj sploh niso
odzvali glede milijardnega pranja denarja in tudi drugega
kriminala v bankah. Korupcija in nezakonitosti, s katerimi
so bili seznanjeni, so jim deveta briga. A ker se ne odzivajo, ker politično pokrivajo lumparije, kraje, pranja denarja,
poneverbe, kazniva dejanja …, ni mogoče pričakovati, da
s svojim vzorom in dejanji delujejo za izboljšanje stanja in
duha v državi. Prav nasprotno, oni so garancija, da se bodo
velike svinjarije in ropanja državljanov dogajali še naprej.
Da se bodo (v skladu z revolucionarnim navodilom) iz velike večine državljanov še naprej delali reveži, kajti samo reveži so levičarji. Njihova udeležba ali častno pokroviteljstvo
raznih dobrodelnih akcij je le samo še en nateg, ki prenovljenim komunistom vseh barv in frakcij pomaga, da ropajo
ljudstvo. Čas je, da se jim zahvalimo in izstavimo račun za
njihovo dosedanje delo.
Jože Tanko, poslanec SDS

ZASTAVA MORA BITI STVAR PONOSA IN NE POSMEHA
V juniju praznujemo dan državnosti v spomin na
dan, ko je naša država pred šestindvajsetimi leti tudi
formalno postala samostojna država. Praznovanje
je priložnost, da še bolj ozavestimo svojo ljubezen
do domovine. Zdi se, da te ljubezni v našem narodu
velikokrat primanjkuje. To se kaže tudi v tem, da ljudje za
svojo državo nočejo prevzeti odgovornosti, je ne cenijo
dovolj ter o njej izpostavljajo predvsem slabe stvari.
Prav zaradi pomanjkanja domoljubja sem na našo vlado
naslovila pobudo, da država vsakemu paru na civilni
poroki za skupni dom podari slovensko zastavo. Zastava
je namreč eden izmed najpomembnejših simbolov naše
države in bi jo morala imeti ter ob praznikih izobešati
vsaka slovenska družina. Od leta 2003 sem pooblaščenka
za sklepanje zakonske zveze. Poroka je slavnostni dogodek,
ob katerem mladoporočencem običajno kaj podarimo. Pred
leti so posamezne občine ob civilni poroki svojim občanom
namenile tudi skromno darilo. Sedaj le še redke občine
ohranjajo ta običaj. Pred kratkim smo imeli vsi pooblaščenci
za sklepanje civilnih porok v UE Domžale sestanek, na
katerem smo ugotovili, da bi bilo lepo, če bi ob čestitki lahko
paru poklonili kaj simbolnega. Ob tem se mi je porodila
misel, da je slovenska zastava nekaj, kar najbolj simbolizira
državo, zato bi to lahko bilo najlepše darilo države ob poroki.
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Večina prisotnih pooblaščencev se je strinjala z menoj, zato
je do pobude vladi tudi prišlo. Stroški za podarjeno zastavo
so za državo zanemarljivi. Zato me je zelo presenetilo, ko
je moj predlog o podarjeni zastavi vzbudil v javnosti toliko
pomislekov, da ne rečem celo posmeha pri nekaterih
ljudeh. Kot kaže, nekaterim ljudem naša država tako malo
pomeni, da so se iz njenih simbolov pripravljeni celo
norčevati. Ta pobuda pa ne pomeni, da smo v NSi pozabili
na druge pomembne izzive in težave, ki jih ima naša država.
Pripravili smo številne predloge zakonov, predlog davčne,
družinske, pokojninske in zdravstvene reforme, ki jih je
podprla tudi stroka. V NSi ne čakamo križem rok na volitve,
pač pa želimo biti pripravljeni za čas, ko bomo krščanski
demokrati v državi prevzeli odgovornost v vladi in državo
popeljali na pot normalnosti in primerljivosti z uspešnimi
evropskimi državami, ki jih vodijo krščanski demokrati.
Spoštovani državljanke in državljani, iskrene čestitke ob
dnevu državnosti. Vsem nam pa želim, da ne bi nikoli
prenehali verjeti v svojo državo. Ker imamo Slovenijo radi,
bomo naredili vse, kar je v naših močeh, da bodo prave in
resnične vrednote našega naroda bolj cenjene, spoštovane
in upoštevane, naša država pa uspešna in prava mati svojim
državljanom.
Ljudmila Novak, predsednica NSi in poslanka
5
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O VETRU V HRBET IN VETRU V PRSI II.
V drugi letošnji številki občinskega glasila je bil objavljen
članek z naslovom »Vetrne elektrarne na Pargu v Dragarski dolini – kdo bo zaslužil in kdo plačal.« V njem
civilna iniciativa za zaščito Parga in Dragarske doline na
žalost nadaljuje s svojim nerazumljivim pohodom proti
vetrnim elektrarnam. Skupaj zmečejo nekaj votlih strahov, jih začinijo s strašenjem pred bajnimi dobički investitorjev in vse skupaj zavijejo v polresnice. Da ne bi s
svojimi zavajajočimi trditvami po nepotrebnem strašile
občanov, jih razjasnimo s pomočjo vsakomur dosegljivih, preverljivih uradnih dejstev. Pojdimo kar po vrsti:
– »Trdno se želimo prepričati, da se v ozadju te
finančne mahinacije ne skriva model, ki ga je avtor v
nadaljevanju opisal …«
V časniku Finance je bil nekaj časa nazaj objavljen članek
z naslovom »Mala hidroelektrarna Krajcarca: primer, kaj
zmore zadruga.« Članek opisuje zadrugo Soča-Trenta,
ustanovljeno leta 1992, ki je leta 1996 zgradila malo hidroelektrarno Krajcarca. Ta elektrarna skupnosti služi
kot osnova za razvoj. Seveda njena izgradnja ni minila
brez metanja polen pod noge, citiram odsek iz članka [1]:
»Pomemben razlog za ustanovitev Zadruge Soča-Trenta
je bila tudi gradnja male hidroelektrarne (mHE) Krajcarca. Izhodišče je bila uporaba virov v največji možni meri v
prid domačinov in razvoja doline. mHE Krajcarca je vodni vir, hidroelektrarna in proizvaja elektriko za celotno lokalno skupnost. Krajcarca je bila temeljni kamen Zadruge
Soča-Trenta, slednja jo v celoti upravlja in razpolaga z njo
ter prevzema vse obveznosti, ki iz tega sledijo.
Hidroelektrarna je začela z delovanjem leta 1996, lansko
leto 13. julija so praznovali dvajseto obletnico obratovanja
in to je bila priložnost, da so se spomnili in zahvalili vsem,
ki so pri njeni izgradnji kakorkoli sodelovali. Izgradnja
Krajcarce je bila ambiciozen in velik projekt. Imeli so
mnogo težav, od naravovarstvenikov, ki so jih milo rečeno
napadli po turško z ognjem in mečem in trkali na njihove
vesti, do raznih uslužbencev parkov ter ministrstva za
okolje in para-institutov, ki so si jih privoščili na različne
načine.«
Kot je bilo že večkrat povedano, pa predstavniki civilne
iniciative nočejo slišati: nosilec projekta bi bila Lesna
zadruga Loški Potok, v katero lahko kot investitorji
vstopijo občani občine Loški Potok. S pomočjo
združevanja v zadrugo se skupaj lahko lotimo projekta,
ki se ga kot posamezniki ne bi mogli lotiti, in dosežemo
veliko večje donose, kot če bi denar recimo puščali na
banki. Z dobičkom iz prodaje električne energije bi lahko
na primer štipendirali dijake in študente, vsako leto
vložili nekaj v obnovo kraja, podprli domače obrtnike
in podjetnike in še kaj bi se našlo. Bojazen pred tujimi
investitorji, ki bi preštevali dobičke, nam pa zapustili
dolgove in uničeno okolje, je odveč.
– »V istem prispevku avtor zavajajoče govori le o enem
vidiku vpliva vetrnih elektrarn na zdravje ljudi (…),
zamolči pa dejstva o dejanskih motečih in škodljivih
vplivih nizkih frekvenc in infrazvoka na zdravje ljudi
…«
Svetovni splet je poln t. i. »študij«, ki ugotavljajo korelacijo (povezanost) – ne pa vzročne zveze. Z malo brskanja
lahko najdemo navidezne povezanosti med nepovezanimi pari, na primer med uvozom surove nafte v ZDA in
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porabo piščančjega mesa na prebivalca. Tem »študijam«
je skupno tudi to, da niso izvedene znanstveno: temeljijo
na majhnih vzorcih, kjer so statistična odstopanja tako
velika, da se lahko rezultati razlagajo na poljuben način,
iz okolja ne izločijo ostalih vplivov – študija se tako izvede na stari populaciji, ki jo že samo zaradi starosti pesti
več zdravstvenih težav, sami vprašalniki so sestavljeni
tako, da se odgovori nagibajo k točno določenemu željenemu rezultatu ipd. Take »študije« se potem širijo po
spletu po tako imenovanih »sobah za proizvajanje odmevov« (angleško: echo chambers). To so večinoma spletne
strani, kjer se družijo ljudje enakih prepričanj, ki ta svoja
prepričanja potrjujejo drug drugemu. Ena takih strani je
tudi www.epaw.org, navedena v članku civilne iniciative.
Dejstva tam niso pomembna. V marsikaterem primeru
pride celo do slučajev, kjer avtorji v študijah izrecno napišejo, da se sami zavedajo omejitev svojih študij in opozorijo pred prezgodnjim delanjem zaključkov, vendar pa
se zagrizeni »okoljevarstveniki« seveda ne dajo motiti z
dejstvi in iz študij iztrgajo samo tiste stavke, ki potrjujejo
njihova prepričanja.
Poglejmo, kaj pišejo na straneh Nacionalnega inštituta za
javno zdravje [2]:
»Pri dolgotrajni izpostavljenosti visokim ravnem hrupa
(bivanje v bližini letališč, industrijskih objektov, prometnih
cest) lahko pri bolj občutljivih posameznikih v populaciji
pričakujemo trajne posledice, kot so povišan krvni tlak in
ishemične bolezni srca in ožilja. Učinki na srce in ožilje so
bili dokazani po dolgotrajni izpostavljenosti zračnemu in
cestnemu prometu med 65 in 70 dBA (LAeq,24h). Hrup
povzroča tudi refleksne reakcije organizma, še posebej, če
se pojavi nepričakovano in gre za neznano vrsto hrupa.«
Opomba avtorja: LAeq,24h poenostavljeno povedano
pomeni povprečno dnevno izpostavljenost zvoku, kjer
različne frekvence različno utežimo v skladu z občutljivostjo človeškega ušesa. Frekvencam v sredini slišnega spektra, na katere so človeška ušesa bolj občutljiva,
pripišemo večjo utež (v izračunu jih bolj upoštevamo).
Frekvencam pri robu slišnega spektra, na katere človeška
ušesa niso tako občutljiva, pa pripišemo manjšo utež (v
izračunu prispevajo manj). Infrazvok je tu utežen z utežjo okoli -60 dB, torej infrazvok, ki mu namerimo 75 dB,
človeško uho zazna z jakostjo zgolj 15 dBA, kar je pod
zaznavno mejo. Meja zaznavanja infrazvoka je nad 100
dB.
Za zvok sicer velja, da če je le-ta pretih, da bi ga slišali,
ne vpliva na počutje ljudi. Infrazvok je tako resnično nevaren le pri izredno visokih jakostih. Do takih stopenj
hrupa pride recimo pri izstrelitvah vesoljskih raket, ne
pa pri obratovanju vetrnih elektrarn.
– »Mit o tem, da je vetrna energija praviloma ‘zelena’,
‘ekološka’, je zmoten. Zaradi nizke razpoložljivosti
vetrnih elektrarn morajo tovrstni energetski sistemi
vedno imeti še 100-% rezervo …«
Vetrna energija seveda je okolju prijazna, saj se pri proizvodnji električne energije iz vetra v okolje ne sproščajo
nikakršni škodljivi produkti. Sicer je res, da za obdobja
nedelovanja elektrarn na obnovljive vire potrebujemo
rezervno kapaciteto, vendar pa te rezervne kapacitete
ne obratujejo ves čas. Z uporabo obnovljivih virov torej
zmanjšujemo količino porabljenega goriva in zmanjšuOdmevi
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jemo izpuste v okolje. Poleg tega so rezervne kapacitete običajno elektrarne na zemeljski plin, ki ob gorenju v
okolje sprošča manj toplogrednih plinov kot premog. Da
niti ne govorimo o tem, kako strupeni in radioaktivni so
premogov pepel in trdni delci, ki se ob gorenju premoga sproščajo v okolje. Dodatno nam uporaba širokega
nabora obnovljivih virov, razpršenih po veliki površini,
izpovpreči lokalne variacije v vremenu. Z razpršitvijo seveda ni mišljeno to, da celotno Slovenijo spremenimo v
eno veliko elektrarno, temveč to, da eno elektrarno postavimo pri nas, eno recimo na Pohorju in eno v Kranju. Z
uporabo različnih tipov elektrarn (sončne imajo večji izkoristek podnevi in poleti, ko je poraba električne energije največja, vetrne delujejo tudi ponoči, pozimi pa so
vetrovi sploh močnejši) pa zgladimo nihanja v porabi in
proizvodnji zaradi dneva in noči ter letnih časov. S tem
in z vedno večjo razpoložljivostjo hranilnic energije so
potrebne rezervne kapacitete veliko nižje.
– »Postavitev vetrnih elektrarn zahteva drastične posege v okolje …«
O tem sem govoril že v svojem prejšnjem članku v prvi
letošnji številki Odmevov, pa ima civilna iniciativa očitno
manjše težave z razumevanjem napisanega. Za boljše
razumevanje ponovimo še enkrat: vetrne elektrarne ne
zahtevajo posekov obsežnih gozdnih površin. Raziskava
ameriškega narodnega laboratorija za obnovljive vire
energije [3] je ugotovila, da vetrne elektrarne zahtevajo
v povprečju med desetinko in polovico hektara trajno
zasedenega zemljišča in še okoli en dodaten hektar
začasno (med gradnjo) prizadetega območja na MW
kapacitete vetrnih elektrarn.
– »V državah v največjim številom vetrnih elektrarn
opuščajo njihove nadaljnje postavitve …«
Opuščanja projektov se dogajajo iz različnih razlogov. Pa
ne samo pri vetrnih elektrarnah. Na Danskem in še kje
drugje so res opustili kakega od mnogih projektov – v
konkretnem primeru, ki ga ima v mislih civilna iniciativa,
je šlo za postavitev vetrnega polja ob obali. To pa zato, ker
so ugotovili, da se jim še bolj splača postaviti elektrarno
nekaj deset kilometrov stran od obale. Takih polresnic
kar mrgoli. Tako je bil na primer na januarskem posvetu
v KTC izpostavljen primer Nemčije, ki da postavljanju
vetrnih elektrarn navkljub zvišuje izpuste ogljikovega
dioksida. Tu je bilo gladko zamolčano dejstvo, da je
Nemčija naredila veliko napako s hitenjem pri zapiranju
jedrskih elektrarn, ki jih mora sedaj nadomeščati z
umazanimi elektrarnami na premog.
– »Poleg škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi
je največja pomanjkljivost tovrstnih energetskih
objektov njihova nizka ekonomičnost …«
Vetrna energija ima enega najnižjih vplivov na okolje
in zdravje ljudi. Študija poslovne revije Forbes [4]
ugotavlja, da pridobivanje električne energije iz
premoga (tako zaradi onesnaževanja kot zaradi nesreč
v rudnikih premoga) v svetovnem povprečju povzroči
100.000 prezgodnjih smrti na milijardo megavatnih ur
proizvedene energije. Vetrne elektrarne jih na enako
količino proizvedene energije povzročijo vsega skupaj
150. Pa še pri tem gre pri vetrnih elektrarnah za nesreče
pri vzdrževanju. Za razliko od uničevanja okolja, ki ga
povzročajo elektrarne na premog in ki prizadene celotno
človeštvo, živalstvo in rastlinstvo, vetrne elektrarne
praktično nimajo škodljivih vplivov na okolje.
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Ekonomičnost pridobivanja energije iz vetra prav tako ni
vprašljiva, saj je lastna cena električne energije iz vetra,
kot že povedano v januarskem članku, že zdaj nižja od
cene energije iz premoga. V letu 2016 tako najdemo
nove projekte z lastno ceno energije za polovico nižjo
od lastne cene energije iz premoga. V svetu se vsako
leto poveča nameščena kapaciteta vetrnih elektrarn, in
sicer nameščena kapaciteta narašča eksponentno. Vetrna
energija je torej investicijsko zelo zanimiva.
Trditev civilne iniciative, da vetrna energija pokriva 3,7 %
svetovnih potreb po električni energiji, je sicer pravilna,
zamolčijo pa dejstvo, da v Evropski uniji ta delež že nekaj
let presega 10 % [5] in se vsako leto še povečuje – vetrne
in sončne kapacitete se vsako leto namreč povečajo za
več kot 10 %, medtem ko kapacitete elektrarn na fosilna
goriva stopicajo na mestu. V ZDA je bilo na primer v
prvem četrtletju 2017 zagnanih več vetrnih kapacitet kot
v prvih treh četrtletjih 2016 skupaj [6].
Zainteresirani si lahko recimo preberejo poročilo, podprto s strani Združenih narodov [7], ali poročilo Mednarodne agencije za obnovljive vire [8], iz katerih je
razvidno, da so stroški postavitve in obratovanja vetrnih
elektrarn že zdaj zelo nizki in da z razvojem tehnologije
padajo, česar ne moremo trditi za stroške elektrarn na
premog. Poleg tega v nekaterih termoelektrarnah (npr. v
ljubljanski toplarni) kurijo uvožen premog, kar pomeni,
da denar za nakup goriva odteka iz države. Mar ni to resnično stran vržen denar?
V nadaljevanju članka lahko preberemo še nekaj strašenja z milijonskimi zaslužki posameznikov. Seveda je ponovno pozabljeno dejstvo, da so predvideni investitorji
kar občani naše občine in tako bi imel vsak občan možnost vlaganja v vetrno polje in zaslužka iz tega naslova,
»pohlepnim tujim investitorjem« pa bi bila vrata zaprta.
Ves zaslužen denar bi ostal v občini.
Zadnji poizkus strašenja pa je nesmisel o izgubi vrednosti nepremičnin zaradi postavitve vetrnih elektrarn
in posledični brezizhodnosti položaja. Nepremičnine
in zemljišča v naših koncih že zdaj niso vredni veliko.
Vzrok temu so odmaknjenost naših krajev od gospodarskih centrov in majhne možnosti za zaposlitev, ne
pa »grozeče vetrne pošasti«. Vrednosti nepremičnin so
od dragarskih višje celo v Trbovljah, pa so bile Trbovlje
zastrupljane dolga desetletja. Tudi položaj ljudi je brezizhoden že zdaj, spremeni pa se lahko samo takrat, ko gre
občina v korak s časom.
Za konec bi opozoril še na nekaj: pri mnogih civilnih
iniciativah je tako, da so sestavljene iz peščice glasnih
nasprotnikov, ki z naslednjimi argumenti podpirajo svoj
prav:
■ Argument glasnosti: bolj kot sem glasen, bolj imam
prav.
■ Argument gostobesednosti: če na javnih posvetih
ugrabim mikrofon in navzoče po pol ure dolgočasim
s svojimi dolgoveznimi razpredanji, imam zagotovo
prav.
■ Argument apokaliptičnih pridevnikov: bolj črno sliko
kot naslikam, bolj imam prav.
■ Argument avtoritete: ker trdim, da sem avtoriteta na
svojem področju, imam zagotovo prav.
Dovolj je že peščica takih ljudi, da preglasijo tiho
večino in s tem ustvarijo vtis, da so nasprotniki v
večini. Nič drugače ni pri naših borcih proti vetrnim
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elektrarnam, naših sodobnih Don Kihotih. V slovenske
civilne iniciative se praviloma združuje manjše število
posameznikov, ki se bodisi zaradi nevednosti (v
informacijski dobi je nevednost posledica lenobe, ne
pa dejanske nezmožnosti pridobiti informacije) bodisi
zaradi lastnih skritih interesov (pridobivanja pozicij za
izsiljevanje finančnih in drugih koristi) podajajo v prave
križarske vojne proti projektom, ki bi jih sicer razumni
ljudje sprejemali odprtih rok. Verjamem, da premoremo
dovolj zdrave pameti, da se takim ljudem ne bomo pustili
izsiljevati.
Samo Košmrlj
Viri:
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KAJ JE ZVOK IN KAJ STA INFRAZVOK IN ULTRAZVOK
Preprosto povedano je zvok (v zraku) nihanje v zračnem
tlaku. Frekvenca zvoka, merjena v hertzih (Hz), nam
pove, kolikokrat v sekundi zračni tlak zaniha od najvišje
do najnižje vrednosti in nazaj. Višja kot je frekvenca, višji
ton zvoka zaznamo. Zvok z ostro določeno frekvenco
imenujemo ton, zvok, kjer so enakovredno zastopane
vse frekvence, pa je beli šum. Zdravo uho mladega
človeka zaznava zvok s frekvencami med okoli 20 in
20.000 Hz, s starostjo pa se ta razpon zožuje. Zvok s
frekvenco, nižjo od 20 Hz, imenujemo infrazvok, zvok
s frekvenco, višjo od 20.000 Hz, pa ultrazvok. Infrazvok
nas obkroža vsepovsod, saj izvira iz različnih naravnih in
umetnih procesov, na primer vetra. Ultrazvok se zaradi
svoje prodornosti uporablja med drugim v medicinske
namene.
Jakost zvoka, ki se širi v odprt prostor (brez odboja)
zaradi zakona o ohranitvi energije, pada s kvadratom
razdalje, torej če podvojimo razdaljo od vira zvoka, jakost
pade na četrtino, če razdaljo potrojimo, pade na devetino
in tako naprej. Poleg tega je zvok podvržen atenuaciji,
kar pomeni, da izgublja energijo s potovanjem skozi
medij. Višjo ko ima frekvenco, hitrejša je izguba zaradi
atenuacije. Zaradi tega so nekatere živalske vrste (npr.
sloni) razvile komunikacijo na dolge razdalje s pomočjo
nizkih frekvenc infrazvoka.
Za ilustracijo naredimo primerjavo z nekaterimi drugimi
viri infrazvoka: jakost zvoka vetrnih elektrarn v spektru
od 0 do 20 Hz na razdalji 185 m seže do okoli 65 dB [9].
Opomba: logaritemska skala decibelov pomeni, da vsakih
20 dB razlike v jakosti pomeni desetkrat večji zračni
pritisk. 40 dB pomeni stokratnik, 60 dB tisočkratnik in
tako dalje. Jakost infrazvoka zaradi morskih valov 70
metrov od obale lahko seže do 75 dB, jakost infrazvoka v
notranjosti avtomobila pa je okoli 90 dB [9]. Še navaden
pralni stroj je z glasnostjo med 60 in 70 dB v spektru
nad 10 Hz glasnejši od vetrnih elektrarn [9]. Na razdalji
650 m infrazvoka sodobnih vetrnih elektrarn niti z
znanstvenimi instrumenti ni mogoče razločiti od zvoka
ozadja (naravnega infrazvoka) [9].
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Za bralce z matematično žilico podajmo preprost
izračun: otrok na gugalnici dolžine enega metra se guga z
maksimalno amplitudo 45 kotnih stopinj od navpičnice.
Zavoljo preprostosti ga obravnavajmo kot matematično
nihalo, torej nihalo, kjer je vsa masa zbrana v eni točki.
Enačba za nihajni čas matematičnega nihala se glasi:
kjer je t0 nihajni čas, l = 1 m je dolžina
nihala in g = 9.78 m/s2 gravitacijski
pospešek na površju zemlje. Pri dani
dolžini je nihajni čas dve sekundi, torej
otrok naredi polovico nihaja na sekundo – njegova
frekvenca je polovica hertza.
V najnižji točki nihaja otrok doseže največjo hitrost, ki
jo lahko najpreprostejše izračunamo iz enačb za kinetično in potencialno energijo. Energija sistema se namreč
ohranja, tako da je potencialna energija pri največjem
odmiku od navpičnice enaka kinetični energiji pri prehodu skozi mirovno lego (najnižjo točko nihaja):
V zgornji enačbi je m
masa otroka, v je
hitrost, faktor l (1-cos φ) pa nam pove navpični odmik
pri kotu med navpičnico in gugalnico φ. Otrok torej
naredi polovico nihaja na sekundo z maksimalno
hitrostjo 2.39 m/s. To ga izpostavi periodičnemu pišu
zraka, ki nanj deluje s tlakom:
To pri normalnih pogojih, kjer je gostota zraka ρ = 1.2 kg/m3, ustreza infrazvoku s frekvenco 0.5 Hz in amplitudo
zračnega pritiska pmax = 3.44 Pa. To po
enačbi za jakost zvoka (referenčni tlak je pref = 20 μPa):
ustreza jakosti infrazvoka
okoli 105 dB, kar je 100 x večji zračni pritisk kot
pri infrazvoku vetrnih
elektrarn. Pa se otroci ne pustijo motiti in se veselo gugajo, če le imajo možnost. Vidimo torej, da je strah pred
infrazvokom popolnoma neutemeljen.
Samo Košmrlj
Odmevi
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STOPIMO SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI
Vetrnice oziroma vetrne elektrarne so tema, ki je bila že
od začetka letošnjega leta kar pogosto predmet takšnih
in drugačnih pogovorov, razmišljanj in prepričevanj med
občani. Zamisli o tovrstni priložnosti kot enem od načinov za doseganje določenih pozitivnih ekonomskih učinkov v korist občanov pa so se začele glasneje omenjati že
v lanskem letu, ko je začela delovati naša lesna zadruga. S
tem ko pravim »naša zadruga«, mislim na Lesno zadrugo Loški Potok, v katero lahko kot zadružnik vstopi vsak
občan naše občine, ki plača predpisan delež. Dobrodošli
so tako tisti, ki v programu zadruge, združevanju in skupnem delovanju vidijo novo oziroma boljšo priložnost za
širitev svoje lastne dejavnosti, kot tudi tisti, ki želijo del
svojega časa, znanja in izkušenj nameniti delovanju po
principih medsebojne pomoči za boljše življenje celotne
skupnosti. Osnovni namen zadruge je namreč v okviru
svoje širše dejavnosti na podlagi veljavne zakonodaje
dosegati dobičke, s katerimi bi lahko celotni skupnosti
omogočili nekakšen družbeni »nadstandard« dejavnosti
in storitev, ki jih ob sicer trenutno veljavnem financiranju
dejavnosti občin ne moremo biti deležni. S tem mislim na
sofinanciranje komunalnih storitev, oskrbe s pitno vodo,
podporo projektom, ki jih izvajajo društva na vseh področjih delovanja v občini, dejavnostim na področju širše
prepoznavnosti kraja ter ostalim idejam, ki bi na tak ali
drugačen način prispevale k dvigu kakovosti življenja v
občini.

Vertnice v Nemčiji na polju od hiši (foto: Darko Šega)

Zamisel o postavitvi vetrnih elektrarn je samo ena od idej
oziroma projektov, ki v bolj ali manj zgodnji fazi potekajo
v naši zadrugi, in ni projekt občinske uprave, kakor trdijo
nekateri, saj je občina kot organ lokalne samouprave
samo eden od ustanoviteljev zadruge, v kateri pa ima
enake pravice in dolžnosti kot ostali zadružniki. Občina
kot taka se torej za morebitno izvajanje kakršnihkoli
projektov zadruge ne sme in ne more zadolževati, zato
davkoplačevalci iz tega naslova ne bomo izgubili niti centa.
Ravno tako se občina kot ustanova ne ukvarja s takšnimi
in drugačnimi pogoji izgradnje niti ne izvaja nikakršnih
izračunov finančnih učinkov za projekte zadruge, zato o
tem ne more predstavljati javnosti nikakršnih predstavitev.
Vse te aktivnosti izvajajo zadružniki sami, med katerimi
pa je kot predstavnik ustanovitelja tudi župan. Res pa je,
da je občinski svet kot najvišji organ občine iz občinskega
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proračuna odobril sredstva za izvajanje meritev vetrnega
potenciala, kar je poleg investicijskih in ostalih stroškov
izgradnje, ki so bolj ali manj jasni, ter cene električne
energije eden od osnovnih pogojev za izračun finančne
ustreznosti investicije.
Dokončna dejstva glede oblik in virov financiranja
postavitve vetrnega polja, kjerkoli na področju občine
Loški Potok že bo, pa bodo znana ob ustreznih razpisih,
ki jih bo, ko bo čas za to, objavila Lesna zadruga Loški
Potok kot odgovorni nosilec projekta. Ob tem se mi ne zdi
prav nič nenavadno, če tovrstni podatki, ki predstavljajo
poslovno skrivnost, ne bodo javno objavljeni vsaj v delu,
kjer bodo investitorji zasebni ali pravni gospodarski
subjekti.
V primeru, da bodo pri tem poslu nastali »ogromni
zaslužki«, kot trdijo nekateri strokovnjaki, le-ti ne bodo
šli v žepe posameznikov, temveč na račun zadruge, ki bo
tako lahko še uspešneje speljala zastavljene projekte.
Ob različnih odzivih na v javnosti že izvedene predstavitve
te ideje se sprašujem, ali je v današnjem času, ko nam
je zaslužkarstvo za vsako ceno, v imenu »naprednega«
kapitalizma in »dogovorno« tržne ekonomije odneslo
velik del nekoč skupnega premoženja, ki so ga za nas
ustvarjale generacije pred nami, zares tako heretično,
naivno, neumno in nazadnjaško razmišljati in delovati v
korist širše skupnosti? Ali zares zagovarjamo delovanje in
taktike, »ki spadajo v neko drugo zgodovinsko obdobje«?
Ali je biti zagovornik nečesa, kar kljub nekaterim
minusom daje realne možnosti za izboljšanje pogojev
življenja širše skupnosti, res iz nekih drugih, »temnejših«
časov? Ali so ideje o uvedbi cenzure tiska in prepovedi
javnega objavljanja s polnim imenom podpisanih mnenj
zares napredne in ne spadajo v neke »druge čase«?
Ali ni javno izražanje dvomov o poslovni sposobnosti
neprisotnih oseb najmanj moralno sporno?
Ali je zares tako napredno in primerno »novim časom«
javno obtoževati naivnosti, pogoltnosti, izvajanja
stigmatizacije, šikaniranja, izganjanja iz domačega okolja,
sprevrženosti vse tiste, ki smo se na javnih predstavitvah
ideje o postavitvi vetrnih elektrarn strastneje in glasneje
uprli argumentiranju mnenj z vztrajnim ponavljanjem
polresnic, vsiljevanjem edino zveličavne resnice iz izbranih
člankov, javnim prebiranjem le-teh in omalovažujočemu
polemiziranju o sposobnosti zadruge in kompetentnosti
zadružnikov. Ob tem pa z zasmehovanjem, ignoranco
in »umeščanjem v neko drugo zgodovinsko obdobje«
zavračati protiargumente. In ob tem naj bi bili tisti, ki
smo si drznili ugovarjati, celo kazensko preganjani. Zelo
demokratično in v duhu sedanjosti.
Ne glede na vse pa nas je še vedno nekaj »norcev«, ki
nam je razvoj in standard širše skupnosti enako, če ne
še bolj pomemben od lastnih koristi. Prepričan sem
tudi, da je večini ljudi jasno, da lahko z združenimi, med
seboj sodelujočimi izkušnjami, znanji in sposobnostmi
različnih ljudi hitreje dosežemo mnogo boljše rezultate
kot v skupini individualistov. Nenazadnje je osamosvojitev
naše Slovenije najboljši dokaz za to.
Izkoriščanje vetrne energije je po mojem mnenju,
ki ni osamljeno, eden od obetajočih prispevkov k
dolgoročnemu razvoju našega področja. Res je še nekaj
9
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neznank, ki pa z razvojem tehnologij, malo dobre volje in
pripravljenosti na kompromise ne bodo pretrd oreh, ki ga
zadružniki s pomočjo ostalih občanov in strokovnjakov s
tega področja ne bi zmogli streti. Seveda pa na področjih,

za katera so pri tovrstnih projektih po zakonu pristojni,
pričakujemo tudi polno sodelovanje organov občine, v
kar pa glede na razvojno usmerjenost občinske politike
ne dvomim.
Vlado Mohar

OBVESTILO OBČANOM OBČINE LOŠKI POTOK O
ZARAČUNAVANJU NOVIH STORITEV
Obveščamo vas, da je
Občinski svet Občine
Loški Potok na podlagi
Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS,
št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na svoji 12. seji
dne 6. 4. 2017 sprejel Sklep o cenah storitev čiščenja
in odvajanja komunalne odpadne vode na območju
občine Loški Potok.
Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 5. 2017
dalje. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da
so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja
določeno področje.
Na računu za komunalne storitve bo po novem več
postavk, kot ste jih bili vajeni v preteklosti, saj se zaradi
izgradnje infrastrukture, ki jo ima v lasti Občina Loški
Potok, v najemu pa Komunala Ribnica d. o. o., po
novem dodatno zaračunava:
– čiščenje komunalne odpadne vode (storitev
plačujejo tisti uporabniki, ki so priključeni na
kanalizacijski sistem Mali Log) – cena, ki se
zaračunava za čiščenje komunalne odpadne vode in
se obračunava na podlagi količine porabljene pitne
vode,
– odvajanje komunalne odpadne vode (storitev
plačujejo tisti uporabniki, ki so priključeni na
kanalizacijski sistem Mali Log) – cena, ki se
zaračunava za odvedeno komunalno odpadno vodo
in se obračunava na podlagi količine porabljene
pitne vode,
– omrežnina – čiščenje – cena, ki pokriva letne
stroške javne infrastrukture, ki jo ima Komunala
Ribnica d. o. o. v najemu in Občini Loški Potok
plačuje najemnino. Infrastruktura je namenjena
čiščenju komunalne odpadne vode na območju
občine. Uporabnikom se zaračunava mesečno glede
na zmogljivost priključka (velikost vodomera). Za
posamezne dimenzije priključka veljajo faktorji iz
uredbe. To omrežnino plačujejo vsi uporabniki,
ki so priključeni na kanalizacijski sistem, in tudi
tisti, ki imajo greznice ali male komunalne čistilne
naprave (vsi uporabniki na območju občine Loški
Potok).
– omrežnina – odvajanje – cena, ki pokriva letne
stroške javne infrastrukture, ki jo ima Komunala

Ribnica d. o. o. v najemu in Občini Loški Potok
plačuje najemnino. Infrastruktura je namenjena
odvajanju komunalne odpadne vode na območju
občine. Uporabnikom se zaračunava mesečno glede
na zmogljivost priključka (velikost vodomera). Za
posamezne dimenzije priključka veljajo faktorji
iz uredbe. Omrežnino za odvajanje plačujejo
uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski
sistem, in tudi tisti uporabniki, ki imajo možnost
priklopa na kanalizacijski sistem in so se dolžni
priključiti, pa se še niso (uporabniki v Malem
Logu).
Za uporabnike, ki so priključeni na greznice ali
male komunalne čistilne naprave (MKČN), cena
storitev, povezanih z greznicami in MKČN, ostaja
nespremenjena.
Subvencioniranje cen:
Občina Loški Potok je sprejela »Sklep o določitvi
višine subvencioniranja cene storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017
na območju občine Loški Potok« in »Sklep o določitvi
subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017
na območju občine Loški Potok«, po katerih bo v letu
2017 subvencionirala:
– storitve, povezane z greznicami in MKČN za
gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti
v višini 34,24 %,
– omrežnino za odvajanje za gospodinjstva in
izvajalce nepridobitnih dejavnosti v višini 75 %,
– ceno za storitve čiščenja komunalne odpadne
vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih
dejavnosti v višini 75 %.
Na računu še vedno ostaja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se
zaračunava na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Ur. l. RS, št. 80/12). Zaračunava se v imenu in za račun občine. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS s
sklepom ter se obračunava od količine porabljene pitne vode (kjer se poraba pitne vode meri) ali na podlagi števila oseb (kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z
obračunskim vodomerom).
Bojan Trdan, direktor
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AKCIJA »E-CIKLIRAJ!« JE KONČANA!

Komunala Ribnica d. o. o. in družba Zeos d. o. o. sta
organizirali akcijo »E-cikliraj!«. Akcija zbiranja je
potekala od 8. maja do 31. maja 2017 v zbirnih centrih
v Goriči vasi in Loškem Potoku. Za vse, ki jim je pot
do zbirnega centra predstavljala težavo, pa smo v dveh
majskih sobotah organizirali dodatno zbiranje na
posameznih lokacijah, ki so bile bližje občanom (13. 5.
2017 v občini Ribnica, 20. 5. 2017 v občinah Sodražica
in Loški Potok).
Na terenski sobotni akciji v občini Loški Potok in
zbirnem centru v Malem Logu je bilo zbranih 2.860 kg
OEEO.

Vsak, ki je prinesel katerokoli OEEO, odpadno sijalko ali
odpadno baterijo, je z izpolnjenim kuponom sodeloval
v nagradnem žrebanju, ki je potekalo 8. junija ob 10. uri
v prostorih komunalnega podjetja.
V občini Loški Potok so bili izžrebani naslednji
nagrajenci:
■ Darko Debeljak, Šegova vas 4, 1318 Loški Potok, ki
je prejel sesalec
■ Vida Pantar, Novi Kot 27, 1319 Draga, ki je prejela
kompostnik
■ Zvonko Košmerl, Mali Log 35 a, 1318 Loški Potok, ki
je prejel kompostnik
■ Mitja Mohar, Retje 79, 1318 Loški Potok, ki je prejel
simbolično nagrado
Vsem udeležencem akcije se organizatorja akcije,
Komunala Ribnica d. o. o. in družba Zeos d. o. o.,
zahvaljujeta za dober odziv v upanju, da bomo skupaj
nadaljevali s takimi in podobnimi akcijami tudi v
prihodnje in s tem poskrbeli za lepše in boljše življenje
vseh nas.
Komunala Ribnica d. o. o.

MEDOVARNI SMETNJAKI – POMEMBEN UKREP
ZA LAŽJE SOBIVANJE Z MEDVEDI
Na območju prisotnosti medveda prihaja do konfliktov
med ljudmi in medvedi. Med najpogostejšimi vzroki za
nastanek konfliktov je zahajanje medvedov v neposredno
bližino naselij. Poglaviten razlog za to neželeno vedenje
medvedov je prosto dostopna hrana človeškega izvora,
predvsem odpadki iz gospodinjstev in kompost. V
projektu LIFE DINALP BEAR so zato strokovnjaki
v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi poleg
medovarnih kompostnikov sedaj začeli uvajati tudi
medovarne smetnjake, v katerih bodo smeti medvedom
nedostopne.
V pomladnem času se medvedi prebudijo iz zimskega
dremeža in začnejo intenzivno iskati hrano. Pri tem
občasno zaidejo tudi v naselja, saj jih tja privabijo
smeti, kompostni kupi, klavniški odpadki ipd. Posledica
zahajanja medvedov v naselja niso le prevrnjeni
smetnjaki in polomljeni kompostniki, temveč tudi
navajanje medvedov na lahko dostopno hrano v bližini
ljudi in tudi na ljudi same. To lahko proži še pogostejše
zahajanje medvedov v naselja in nelagodje lokalnih
prebivalcev. Ena izmed najučinkovitejših rešitev
tovrstne težave je uporaba medovarnih smetnjakov. »V
Sloveniji do sedaj nikjer nismo uporabljali medovarnih
smetnjakov, zato smo ustrezne tehnične rešitve morali
razviti v projektu LIFE DINALP BEAR. Potrudili smo
se, da medovarni smetnjaki niso le učinkoviti, temveč se
tudi lepo vklapljajo v lokalno okolje. Najbolj smo ponosni
na rešitev za varovanje velikih skupinskih smetnjakov.
Smetnjake bodo pred medvedi varovala robustna ohišja
s kovinskim ogrodjem in stranicami ter pokrovom iz
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masivnega hrastovega lesa,«, je povedal Klemen Jerina,
eden vodilnih strokovnjakov za medvede.
Strokovnjaki so v sklopu projekta pripravili prostorski
pregled pojavljanja konfliktov z medvedi in na ta način
ugotovili, v katerih območjih medvedi pogosteje zahajajo
v naselja. Nato so vzpostavili stike s trinajstimi občinami
oz. lokalnimi skupnostmi in petimi komunalnimi
podjetji v Sloveniji na območju najpogostejših
konfliktov. »Uspešno sodelovanje med strokovnjaki in
lokalnimi skupnostmi je ključ do reševanja konfliktov z
medvedi. V primeru preprečevanja zahajanja medvedov
v naselja s pomočjo medovarnih smetnjakov je zelo
pomembno, da pri reševanju problematike intenzivno
sodelujejo tudi komunalna podjetja«, pravi Matija
Stergar z Zavoda za gozdove Slovenije, ki vodi dogovore
z lokalnimi skupnostmi in komunalnimi podjetji.
Medovarne smetnjake so oz. bodo v sklopu projekta
postavili na območju občin Kostel, Loška dolina, Ig in
v krajevnih skupnostih Rakitna in Vojsko. Pri tem tesno
sodelujejo s komunalnimi podjetji Snaga (Ljubljana),
Komunala Kočevje, Komunala Cerknica in Komunala
Idrija.
Dodatne informacije o preprečevanju konfliktov z medvedi in o projektu LIFE DINALP BEAR najdete na spletni strani www.dinalpbear.eu.
Projektna ekipa
LIFE DINALP BEAR
Kontakt: Rok Černe,
Zavod za gozdove Slovenije
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ZDRAVJE

KAKO ZDRAVI SO BILI NAŠI PREDNIKI
V zadnjih dveh številkah Odmevov je bilo objavljenih
nekaj dejstev o zdravju v naši občini danes, sama pa
sem začela z zbiranjem podatkov o zdravstvenem
stanju Potočanov nekdaj, o pojavih nalezljivih bolezni
in ukrepih za preprečevanje njihovega širjenja. Tudi
o organizaciji zdravstva v Loškem Potoku nekoč sem
dobila nekaj podatkov.
ŠTEVILO PREBIVALCEV
1810
1910
HRIB
289
516
MALI LOG
207
282
RETJE
513
645
SREDNJA VAS
119
118
ŠEGOVA VAS
124
207
TRAVNIK
589
745
SKUPAJ
1841
2513

2010
388
235
426
63
108
303
1523

LETO
1801 - 1810
1901 - 1910
2001 - 2010

ŠTEVILO ROJSTEV
M
Ž
537
538
585
515
64
74

SKUPAJ
1075
1100
138

LETO
1801 - 1810
1901 - 1910
2001 - 2010

ŠTEVILO UMRLIH
M
Ž
250
266
271
273
102
80

SKUPAJ
516
544
182

Ker se mi zdi, da podatki o številu prebivalcev, številu
rojstev, številu in vzrokih smrti v določenem časovnem
obdobju dobro karakterizirajo tedanje socialne in
zdravstvene razmere, bom začela prav s temi podatki.
Glede na dostopnost podatkov v arhivih in ker se mi
je zdelo smiselno primerjati obdobje desetih let v treh
stoletjih, sem izbrala leta: 1801–1810, 1901–1910,
2001–2010. Podatke sem največ črpala iz matičnih

STAROST
0 - 1 LET
0 - 10 LET
11 - 20 LET
21 - 30 LET
31 - 40 LET
41 - 50 LET
51 - 60 LET
61 - 70 LET
71 - 80 LET
81 - 90 LET
91 - 100 LET
NEZNANO
MRTVOROJENI

M
49
106
8
6
5
6
19
22
19
5
4
1

in mrliških knjig, ki so jih pretežno vodili župniki,
zato gotovo niso strokovno neoporečni, lahko pa so
zanimiva informacija. Tudi zaradi starosti knjig so bili
nekateri podatki nečitljivi.

Obvezno vodenje rojstnih in poročnih knjig je
uvedel tridentinski cerkveni zbor v času 1545–1563,
obvezno vodenje mrliške knjige pa leta 1614 rimski
obrednik, čeprav so posamezne župnije že prej vodile
matične knjige. V rojstno knjigo so vpisovali datum
rojstva in krsta, kraj, ime, vero, spol, ali je zakonski
ali nezakonski, starše, botre. Od leta 1816 je vpisan
tudi krstitelj, od leta 1825 pa tudi babica, ki je vodila
porod. V opombah je bila vpisana tudi pozakonitev
nezakonskega otroka oziroma priznanje očetovstva
(1801–1810 vpisana 2, od leta 1901 do 1910 pa 16
nezakonskih otrok). V mrliško knjigo pa so vpisovali
čas smrti, bivališče, ime, vero, spol, starost in vzrok
smrti. Vpisovali so tudi mrtvorojene otroke in tiste,
ki niso bili cerkveno pokopani. Od 1. 4. 1946 dalje v
Sloveniji matične knjige vodijo matični uradi, od tedaj
je prenehala pravna veljavnost cerkvenih matičnih
knjig.
Kot zanimivost: Rak kot vzrok smrti je bil prvič v
mrliški knjigi omenjen leta 1826.
(se nadaljuje)

UMRLI PO STAROSTI
1801 - 1810
1801 - 1810
Ž
SKUPAJ
M
Ž
SKUPAJ
54
103
89
58
147
93
199
64
81
145
9
17
8
10
18
13
19
13
12
25
8
13
4
11
15
11
17
7
10
17
23
42
8
12
20
31
53
30
28
58
14
33
25
28
53
8
13
22
20
42
2
6
1
1
2
0
1
0
2
2
18
29

M
3
0
0
1
1
9
7
29
34
14
4
0

2001 - 2010
Ž
SKUPAJ
0
3
0
0
0
0
0
1
1
2
1
10
5
12
6
35
18
52
34
48
15
19
0
0
1

Anica Car
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ČEBELARSTVO

LASTNIKI ZEMLJIŠČ MORAJO DOVOLITI ČEBELARJEM,
DA POBEREJO SVOJE ROJE ČEBEL
Rojenje
čebel
je
naravno razmnoževanje
čebeljih družin. Pri tem
se družina razdeli na
dva dela. En del ostane
v panju, drugi del pa
ga zapusti. Približno
polovica čebel, včasih
tudi več, se pridruži stari
matici in si poišče novo
domovanje. Preostale
čebele ostanejo v panju
in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izleže mlada
matica, se opraši in začne zalegati. Roj je popoln
naraven začetek nove čebelje družine, saj z izjemo satja,
zalog hrane in zalege s seboj prinese vse, kar potrebuje
mlada čebelja družina za svoj razvoj.
Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi
pridelovanja medu in drugih čebeljih pridelkov, jim
je rojenje nezaželeno. Rojilno razpoloženje poruši
delovno harmonijo v čebelji družini. Čebelje družine,
ki so v rojilnem razpoloženju in pozneje tudi rojijo,
pridelajo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec in roj,
še posebej če sta kasnejša, sta za določeno čebelarsko
sezono tako rekoč izgubljena. Prav tako nam roji
niso potrebni za povečanje števila družin, saj te lahko
povečamo umetno – z narejenci ali ometenci.
Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov
prizadeva, da mu družine ne izrojijo. S pravilno
oskrbo in pravilnimi posegi v panj se lahko izognemo
marsikateremu roju. To je še posebej pomembno, če
čebelarimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, ki
so daleč od našega kraja bivanja.
Žal ne gre vedno vse gladko in če zamudimo optimalni
čas za preprečevanje rojenja, je rezultat roj na veji.
Za uspešno ogrebanje rojev čebelarju zelo koristijo
hladnokrvnost, preudarnost, iznajdljivost, spretnost
in mirna roka.
Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu
veje, na robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem
roj popršimo z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v
ročnem tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, da
bi se čebele takoj razletele. Povsem mirno, da čebele ne
začutijo nobenega tresljaja, sunemo z ogrebalnikom
navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli ne
prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo,
nekaj pa jih ostane na veji. Zaradi tega ogrebalnik
toliko časa pustimo na mestu, da se večini, med katero
je navadno tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na
koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom
in roj odnesemo za dan ali dva v hladno klet, da se
čebele umirijo.
Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj čebeljih družin,
ker jim lastniki zemljišč ne dovolijo pobrati svojega roja
čebel. Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem,
da poberejo svoje roje čebel. To je opredeljeno v
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zakonodaji, in sicer v Stvarnopravnem zakoniku
(Uradni list RS, št. 87/2002, z dne 17. 10. 2002), kjer je
v 84. členu, ki govori o zasledovanju živali, napisano:
(1) Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati
na tuji nepremičnini.
(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove
dostop na nepremičnino le, če žival brez odlašanja sam
izroči lastniku.

Čebelar Janko Lavrič ogreba pobegli roj čebel.

Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor na vaš
vrt prileti roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je
pobegnil roj, in mu dovolite, da si ga pobere. Če ne
poznate nobenega čebelarja v vaši okolici, vam v
nadaljevanju podajamo kontakte čebelarjev, ki bodo
roj na vaši nepremičnini strokovno odstranili in ga
tudi pravilno oskrbeli.
IME IN
PRIIMEK
Jan Krizstan
Gorazd Trušnovec
Simon Fridau
Brane Pajić
Darko Glušič
Jakob Šink
Janez Vertič
Andreja Smrdelj
Miran Vogrinc
Bojan Gavez
Stanislav Drev
Frančišek Rojc
Irena Urbanija
Zoran Grager
Vido Blažič
Leon Grager
Matic Kimovec

LOKACIJA

TEL

Ljubljana z okolico 068/130- 043
Ljubljana z okolico
031/253-929
Vitomerci
041/958-434
Ljubljana z okolico
041/792-801
Savinjska dolina
070/753-359
ČD Britof Predsoslje 041/386-662
Ptuj z okolico
040/290-739
Obalno čebelarsko
040/778-223
društvo
ČD Krško
041/471-702
ČD Ravne - Šoštanj
040/648-719
ČD Ravne - Šoštanj
051/341-748
ČD Stična
041/777-211
ČD Moravče
070/213-168
ČD Ivan Jurančič
051/635-125
ČD Ivan Jurančič
041/371-518
ČD Ivan Jurančič
051/382-283
ČD Šenčur
040/957-885

Zlatica Kovačević, Čebelarska zveza Slovenije
Avtor obeh fotografij: Franc Lavrič
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ŠTUDENTI GEOGRAFIJE NA TERENSKIH VAJAH
V LOŠKEM POTOKU

Sredi maja so v Loškem Potoku potekale 2. štiridnevne
terenske vaje študentov geografije. Pod vodstvom
mentorjev z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani je potekalo geografsko proučevanje
in raziskovanje v štirih skupinah, ki so obravnavale
geomorfologijo – reliefne oblike in procese, klimatske
značilnosti na različnih delih občine (topoklimo),
osončenost, temperaturno inverzijo, lastnosti prsti in
vegetacije v povezavi s kmetijstvom, vodne vire in vpliv
padavin na vodne razmere, oskrbo z vodo, poplave,
smeri odtekanja vode ipd.
15. maja smo skupini v KTC pripravili dobrodošlico. S
potoško himno Moj sončni Loški Potok so jih pozdravile
Povasjenke, ki so zapele še nekaj domačih pesmi, med
njimi Vsaki potok teče, samo Loški Potok ne, ki skozi
pesem predstavi poimenovanje naših in sosednjih
krajev. Meta Buček je predstavila kraj s pesmijo Fani
Debeljak V Loškem Potoku, Fani Debeljak pa skeč o
medvedu v domačem jeziku. Študente je pozdravil
župan Ivan Benčina in s slikami ponazoril značilnosti
občine, prebivalstvo, gospodarstvo ter predvidene in
potekajoče projekte. Blanka Bartol je predstavila novo
knjižico o prehrani nekoč in receptih, po katerih so
članice turističnega društva pripravile pecivo, ki so
ga študenti lahko poskusili: krompirjevko, kuhelne,
bezgov sok in druge sladke dobrote.
Po dobrodošlici in pokušini peciva je Matej Ogrin
pripravil predavanje o Črni gori (tam se je mudil na
strokovnem delu), ki je bilo odprto za vse zainteresirane
krajane. V predavanju je nanizal zgodovino Črne
gore, ki se ponaša s tisočletno zgodovino državnosti,
predstavil njeno tesno navezanost na Srbijo, ki jo
dokazujejo tudi nekatere zgodovinske osebnosti, ki
so odigrale pomembno vlogo v srbski zgodovini,
pa so po rodu Črnogorci, na primer Vuk Karadžič,
Radovan Karadžič. Črna gora je narodnostno precej
raznolika, kar je prišlo do izraza tudi pri glasovanju
o samostojnosti Črne gore. S povprečno nadmorsko
višino 1083 m sodi Črna gora med najbolj gorate države
v Evropi, gorski izgled zaznamujejo slikoviti rečni
kanjoni, prav poseben pa je stik med gorami in morjem.
Država gospodarsko stagnira, obmorska središča pa so
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sodobne oblike gospodarstva povsem predrugačile.
Povsem neokrnjena pa so gorata območja, zlasti tista,
ki jih niso spremenili v zimska središča kot na primer
na Žabjaku. Žal Črnogorci svoje narave in prvinske
divjine ter gorskih vasi, ki so pozimi pogosto povsem
odrezane od sveta in življenja, ne vidijo kot dodane
vrednosti v doživljanju pokrajine in se tudi čudijo
temu, da koga zanima ta pozabljeni in nerazviti svet.
Kljub slabemu ekonomskemu stanju pa so zadržali
značilni humor, s katerim, tako se zdi, premagujejo
brezizhodnost in si dajejo poguma s tem, da so »bolji
od Makedonaca«. Predavanje je na večplasten in
zanimiv način prikazalo življenje in prostor Črne gore
vsem, ki še nismo bili tam, nekaterim, ki so Črno goro
že užili v živo, pa so se pred očmi odvrteli spomini na
spuščanje po jeklenici preko kanjona Tare …
Poleg rednega programa terenskih vaj smo za študente
dva večera zapovrstjo, 16. in 17. maja, organizirali nočni sprehod, ki sta ga vodila Jakob Bartol in Blanka Bartol, pridružil pa se je tudi Blaž Košmerl. Ena skupina se
je sprehodila od KTC čez Lom, druga pa okoli Tabora
in skozi Šegovo vas. Naslednji dan sta se skupini zamenjali. Na sprehodu smo prisluškovali nočnim zvokom
in opazovali zvezde, ki se na potoškem nočnem nebu
še odlično vidijo, če si le dovolj daleč od vasi, kjer opazovanje zvezd onemogočajo močne obcestne luči. Temina nočnega neba je posebna, danes čedalje redkejša
značilnost podeželja. Študenti so 16. maja v KTC obiskali tudi dobrodelni stand-up večer Andreja Težaka –
Teškyja, ki se ga je udeležila tudi Slovenka leta Andreja
Sterle Podobnik.
Zadnji, tretji večer je študentska ekipa geografov tako
kot lansko leto odigrala prijateljsko tekmo v malem
nogometu s potoško ekipo, ki jo je organiziral Kapčev
Tom. Tekma je bila zelo razburljiva in je navijačem
sprostila kar nekaj adrenalina. Geografi so se dobro
upirali in tudi nekaj časa vodili za nekaj golov, potem
pa so se Potočani zbrali in po podaljških zmagali.

Na prijateljski tekmi v malem nogometu sta se pomerili ekipi študentov geografije in Loškega Potoka (foto
Matej Ogrin).
Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok
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OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 2016/2017
Topli junijski dnevi so naznanjali konec šolskega leta.
Dišalo je po zasluženih počitnicah. Ustvarjalni nemir
med učenci je rasel. Opravljali so še zadnje naloge
pred zaključkom letošnjega šolskega leta, ki je ponovno minilo neverjetno hitro. Za nas, strokovne delavce
na šoli, verjetno še bistveno hitreje kot za učence. Z
zaključno valeto in zadnjim šolskim dnem 15. junija
smo pospremili letošnjo generacijo devetošolcev, ki je
zaključila osnovnošolsko izobraževanje. Je ena manjših v zadnjih letih, saj je šolo zapustilo
šestnajst devetošolcev. Vsi ostali so pouk
zaključili v petek, 23. junija, s slavnostno
podelitvijo pohval in nagrad ter priložnostno prireditvijo pred bližajočim se državnim praznikom.

Drugi pokazatelj so dosežki na zunanjem preverjanju
znanja – na tako imenovanem nacionalnem preverjanju
znanja, krajše NPZ, ki je obvezno za učence 6. in 9.
razreda. V 6. razredu učenci pišejo nacionalni preizkus
iz matematike, slovenščine in prvega tujega jezika –
angleščine. V 9. razredu pa iz matematike, slovenščine
in tretjega predmeta, ki ga za posamezne šole predpiše
na začetku šolskega leta resorni minister. Letos je bila
to na naši šoli geografija.

In kako uspešni smo bili v pravkar
iztekajočem se šolskem letu?
Uspehi k sreči niso odvisni samo od števila, pač pa tudi in predvsem od vloženega
truda učencev, strokovnega in kakovostnega dela učiteljev pa tudi opore in skrbi
njihovih staršev.
Prvi pokazatelj uspešnosti sta učni uspeh
in povprečna ocena pri posameznih
predmetih. Te podatke smo analizirali po
koncu pouka in povprečna ocena znaša
4,1. Povprečno oceno seveda izračunamo
na podlagi povprečnih ocen vseh
predmetov, ki se številčno ocenjujejo od 3.
do 9. razreda.

Devetošolci so se odrezali zelo dobro, saj so v povprečju
dosegli skoraj 5 % boljši rezultat kot njihovi vrstniki v
državi.
Tudi šestošolci so se odrezali zelo dobro,
saj so tudi oni dosegli v povprečju skoraj
5 % boljši rezultat kot njihovi vrstniki v
državi. Zavedati pa se moramo, da v tako
majhnih razredih vsak spodrsljaj močno
vpliva na povprečje.
Vsi statistični in grafični prikazi so dostopni tudi na šolski spletni strani. Slika in
statistika povesta vse.
Poleg učnega uspeha in dosežkov na
nacionalnem preverjanju so izjemnega
pomena tudi dosežki na tekmovanjih v
znanju. Vsa leta sodelujemo na mnogih
razpisanih tekmovanjih in dosegamo lepe
rezultate. Letošnji so dobri, saj so učenci
dosegli številna bronasta in srebrna in eno
zlato priznanje. Ob tako majhnem številu
učencev na naši šoli je to zelo lep dosežek.
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Dragi »Potočani«! Nedvomno lahko z veseljem gledate
na dosežene rezultate in se zavedate, da imate v svojem
okolju dobro šolo, ki opremlja vaše otroke predvsem z
uporabnim znanjem in veščinami. Dobre šole ni brez
dobrih in predanih učiteljev. In te v naši šoli imamo.
Devetošolcem in šestošolcem vsekakor iskrene čestitke
za dosežke na letošnjih nacionalnih preizkusih znanja.
Kljub vzpodbudnim rezultatom, ki so v povprečju
precej boljši od državnega, pa velja razmislek vsem,
ki lahko karkoli prispevajo k spremembam v smeri,
da znanje ponovno postane vrednota številka ena na
lestvici vrednot. Šola znanje nudi in ponuja. Le vzeti
si ga morajo učenci. Starši pa jim pri tem pomagajte.
Pet devetošolcev, ki so vseh devet let dosegali odlične
rezultate, je 23. junija sprejel in nagradil v svojem
uradu tudi župan občine Loški Potok g. Ivan Benčina.
Naši učenci so, kot je bilo omenjeno že prej, celo šolsko
leto sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju.
Njihove letošnje dosežke objavljamo tudi v občinskem
glasilu. Prav je, da jim tudi na tak način namenimo
pozornost, ki si jo zaslužijo, in jim čestitamo.

SEZNAM PRIDOBLJENIH
PRIZNANJ V ŠOLSKEM
LETU 2016/2017

FIZIKA – tekmovanje za Stefanovo priznanje
Bronasto Stefanovo priznanje na šolskem tekmovanju:
8.
9.

razred: Sara Šega
razred: Tilen Anzeljc, Gala Bartol, Petra Košmrlj

NARAVOSLOVJE – tekmovanje Kresnička
Priznanje na šolskem tekmovanju:
1.

razred: Žana Benčina, Anika Car, Tija Grandljič,
Žiga Knavs, Haidi Kordiš, Špela Turk, Jaka Vesel

SLOVENŠČINA – tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

razred: Urška Lavrič, Klara Mišič, Luka Turk
razred: Hana Anzeljc, Ida Košmerl
razred: Loti Debeljak, Alina Šega
razred: Ajda Lavrič
razred: Sara Šega
razred: Urška Turk

Srebrno Cankarjevo priznanje na regijskem tekmovanju:
8.

razred: Sara Šega

SLOVENŠČINA – tekmovanje Mehurčki
MATEMATIKA – tekmovanje Kenguru za Vegovo
priznanje

Priznanje na šolskem tekmovanju:
2.

Bronasto Vegovo priznanje na šolskem tekmovanju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

razred: Kristian Knavs, Rene Krajec, Teja Mišič,
Leila Starc, Jaka Vesel
razred: Žana Bartol, Tia Gerželj Lavrič, Nina
Košmerl, Tia Mišič, Žak Turk
razred: Maša Kordiš, Luka Lavrič, Lovrenc Levstik
razred: Patrik Kordiš, Gaja Starc
razred: Kaja Lavrič, Domen Šega
razred: Jan Debeljak, Loti Debeljak, Nadja Košmrlj,
Alina Šega
razred: Mark Bačnik, Ajda Lavrič
razred: Gal Grandljič, Sara Šega
razred: Tilen Anzeljc, Gala Bartol, Petra Košmrlj

Srebrno Vegovo priznanje na državnem tekmovanju:
9.

razred: Gala Bartol

3.

razred: Tia Gerželj Lavrič, Naja Knavs, Kaja Lavrič,
Lana Lavrič
razred: Hana Cimprič, Maša Kordiš, Žana Košmerl

ANGLEŠČINA
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
9.

razred: Tilen Anzeljc, Klemen Kordiš

GEOGRAFIJA
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
8.
9.

razred: Žan Ruparčič, Sara Šega
razred: Tilen Anzeljc, Gala Bartol, Urška Turk

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:
9.

razred: Tilen Anzeljc

ZGODOVINA
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
9.
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razred: Tadej Anzeljc, Tilen Anzeljc, Klemen
Kordiš, Petra Košmrlj, Urška Turk
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Srebrno priznanje na regijskem tekmovanju:
9.

9.

razred: Gala Bartol, Petra Košmrlj

razred: Tilen Anzeljc
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:
9.

razred: Urška Turk

4.
7.

razred: Gaja Starc
razred: Ajda Lavrič

BIOLOGIJA – tekmovanje za Proteusovo priznanje

RAČUNALNIŠTVO – tekmovanje BOBER

Bronasto Proteusovo
tekmovanju:

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

8.
9.

priznanje

na

šolskem

razred: Gal Grandljič
razred: Petra Košmrlj

4.
6.

razred: Nastja Bambič
razred: Neža Levstik, Tjaša Mišič

BRALNA ZNAČKA
POZNAVANJE SLADKORNE BOLEZNI

Spominsko priznanje za 9 let branja:

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:

9.

8.
9.

razred: Gal Grandljič, Sara Šega
razred: Gala Bartol, Urška Turk, Pia Ana Gorza

razred: Tilen Anzeljc, Gala Bartol, Petra Košmrlj,
Urška Turk

Vsem učencem čestitamo za dobljena in zaslužena
priznanja.

Zlato priznanje na državnem tekmovanju:
9. razred: Urška Turk
VESELA ŠOLA
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
4.
5.
6.
7.
8.

razred: Vanesa Balantič, Urška Lavrič, Maks
Levstek, Lina Poje, Luka Turk
razred: Erika Debeljak, Ines Lavrič
razred: Nika Košmerl, Klara Lavrič, Lana Mohar
razred: Katja Lavrič, Saša Turk
razred: Gal Grandljič

Spoštovani in nadvse cenjeni »Potočani«!
Z zaključkom tega šolskega leta se zaključuje
tudi moj čas ravnateljevanja v Osnovni šoli dr.
Antona Debeljaka. Če rečem z oguljeno frazo,
odhajam po 27 letih ravnateljevanja v zaslužen
pokoj. Taka je zakonitost življenja. Hvala, ker ste
me vzeli za svojega in mi skupaj s sodelavci šole
in vrtca dali možnost in priložnost sooblikovanja
vzgoje in izobraževanja otrok v moji in vaši
»potoški« šoli.
Janez Mihelič, ravnatelj

SPREJEM ODLIČNJAKOV PRI ŽUPANU
Tudi letos je župan Ivan Benčina v prostorih občine
pripravil sprejem za pet učencev, ki so se vseh devet
let osnovnega šolanja izkazali z odličnim uspehom.
Gala Bartol, Petra Košmrlj, Urška Turk, Tilen Anzeljc
in Tadej Anzeljc so učenci, ki so se v družbi razrednika
Andreja Starca in ravnatelja Janeza Miheliča sprejema
udeležili v petek, 23. junija 2017.

Župan je ob tej priložnosti učencem čestital za dosežek ter jim zaželel veliko uspehov tudi pri nadaljnjem
šolanju. Ob tej priložnosti jim je podelil tudi priložnostna darila ter posebno priznanje, »ŽUPANOVO
PETICO«. Po uradnem delu so se prisotni ob prijetnem klepetu še malo posladkali in povedali še to in
ono o minulih šolskih dneh. Razrednik in ravnatelj sta
pohvalila vseh 16 učencev, ki so letos zaključili osnovno šolo v Loškem Potoku. O tem, kako pridni so bili
pri nabiranju znanja, lahko preberete v ravnateljevem
članku. Nagrajeni devetošolci pa so nam povedali še,
da bodo šolanje nadaljevali na naslednjih šolah: Gala
in Petra na Gimnaziji Ledina, Urška na Gimnaziji Poljane – na klasični smeri, Tadej na Srednji šoli za strojništvo in Tilen na Srednji šoli za računalništvo, vsi v
Ljubljani. Jeseni jih tako čaka še en pomemben korak,
saj se bodo preselili v dijaške domove v Ljubljani. Želimo jim srečno in uspešno šolanje še naprej.
Besedilo in fotografije: Vinko Košmerl
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PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LITERARNEM
NATEČAJU »MOJA RODNA DOMOVINA«
V vsakem šolskem letu dobimo na šolo ogromno razpisov za razne natečaje, največkrat likovne in literarne.
Nikakor se ne moremo odzvati na vse, na nekaterih
pa vendarle sodelujemo. Letos smo uspešno sodelovali na 9. literarnem natečaju Moja rodna domovina, ki
ga skupaj razpisujeta Osnovna šola Vič in Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljana. Letošnji naslov je bil Jaz in Slovenija čez 25 let.
Poslali smo spis devetošolke Urške Turk in ko je po
dobrih treh tednih prišlo vabilo, naj se Urška, njeni
starši in mentorica udeležimo zaključne prireditve s
podelitvijo priznanj, smo bili res veseli in ponosni.
V sredo, 19. aprila, so nas že dopoldne lepo sprejeli
na OŠ Vič. Po sprejemu, nagovorih ravnatelja šole
in predstavnika organizacije veteranov ter skupnem
kosilu so organizatorji z učenci izvedli generalko za
popoldansko prireditev. Nato so nas z avtobusom
odpeljali na organiziran in voden ogled središča
Ljubljane, potem pa nas je čakala še vožnja z ladjico
po Ljubljanici, kjer nam je vodič predstavil nekatere
znamenitosti, pomembne za mesto in državo, ki so z
reke videti precej drugače kot s kopnega.
Ob 17. uri pa je sledil glavni del dneva – slavnostna
prireditev v Mestnem muzeju Ljubljana. Prijeten
ambient, številni prisotni visoki gostje (predsednik
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
mesta Ljubljana, sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in
šport, podčastnik Slovenske vojske, predsednik zveze
Moris, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, predstavniki
veteranskih in domoljubnih organizacij, predstavnik
mestne občine Ljubljana, častni konzul Jordanije …),
himna, zastave, prapori, svečano vzdušje.

V bogatem kulturnem programu so se menjavali
nagovori visokih gostov, čustvene domovinske pesmi,
ki jih je prekrasno zapel Oktet Gallus iz Ribnice,
doživete recitacije predstavnika Teritorialne obrambe,

Maj - junij - julij 2017

pesmi otroškega pevskega zbora iz šole gostiteljice
in pa seveda izbrane misli iz literarnih prispevkov
učencev, nagrajenih z medaljo. Vsi govorniki so bili
enotnega mnenja, da so nam dela učencev lahko v
ponos in so hkrati ogledalo časa, saj so mladi literati
v njih izpovedali svojo veliko ljubezen do domovine
in bili hkrati tudi kritični do vsega, kar se jim ne zdi
dobro in prav. Iz zapisov učencev je bilo moč razbrati,
da so mladi domovini predani, da se zavedajo pomena
slovenskega jezika in naroda in jim ni vseeno za
prihodnost naše domovine. In še besede, namenjene
odraslim, ki smo kakorkoli povezani z otroki:
domovinska vzgoja je zelo pomembna doma in v šoli,
saj z odnosom do domovine odpiramo tudi vprašanja
lastne identitete: kdo smo, koliko smo pripravljeni
storiti za skupnost ... Odrasli moramo biti otrokom za
zgled, kako živeti prave vrednote.
Tako kot so bile tehtne vse izrečene misli govornikov,
so bili prijetni za uho tudi prebrani izseki iz del
nagrajenih učenk in učencev, ki so iz zelo različnih
zornih kotov in v različnih literarnih žanrih govorili o
domovini, njeni prihodnosti in njihovem mestu v njej.
Prav vsak si je prislužil močan aplavz. Iskreno pa smo
jim zaploskali tudi, ko so prejeli priznanje ali medaljo
in zbornik, v katerem so zbrani vsi prispevki vseh
sodelujočih na natečaju.

Po prireditvi je bilo ob pogostitvi v atriju živahno,
veselo, sproščeno in še vedno slavnostno, praznično.
Fotoaparati so bliskali in zbirali spomine, a najlepši
spomin bo ostal v srcih vseh prisotnih.
Bogdana Mohar
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VESELA ŠOLA 2017
Vesela šola je začela izhajati leta 1968 prav na kulturni
dan, 8. februarja, v Pionirskem listu (naslednika sta Pil
in Pil PLUS). Njen pobudnik je bil pedagog Ivan Bizjak,
ki je v Pionirskem listu najprej uvedel kviz znanja. Iz
privlačnosti tega kviza je začela izhajati Vesela šola, ki
je tako imela prve zametke tekmovanja v znanju. Prva
Vesela šola je nosila naslov Kje so se rodili slovenski
pesniki in pisatelji in ni bila tako obsežna, kot je danes,
teme naslednjih so bile zelo raznovrstne ter razdeljene
po razredih.
Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen
osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in njihovim
mentorjem. Mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju
znanja, veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v
tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi
tisti v prilagojenem programu. Namen Vesele šole
je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv
način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne
teme današnjega časa – lahko gre za obeleževanje
posebnih dogodkov ali za preprosto dopolnjevanje
znanja s področij težje razumljivih tem. Teme so lahko
povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa
so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi
vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso
predvidene. Vesela šola zaokrožuje tematske niti
s šolskim tekmovanjem in z zaključnim državnim
tekmovanjem.

Mesečne teme Vesele šole so bile objavljene vsak mesec kot tiskana priloga revije Pil in kot e-učna pot na
spletni strani Vesele šole. V šolskem letu 2016/2017 so
vključevale raznolika tematska področja: spraševali
smo se, kaj pomeni biti bogat, spoznavali smo delo v
laboratoriju, navijali v dvoboju med mesojedkami in
orhidejami. Raziskovali smo spomin, se šli detektivko
v zgodbi o sežganem pismu, raziskovali čarobni svet
Roalda Dahla in se spraševali, kakšno neki je življenje
znotraj polarnega kroga, spoznavali smo daljne dežele
– Kitajsko, deželo pingvinov itd.
Na naši šoli se je pripravljalo na tekmovanje 26 učencev od 4. do 9. razreda. Srečevali smo se enkrat te20

densko, urnik pa smo prilagajali učencem po posameznih razredih. Poleg gradiva iz revije Pil so se učenci
učili in obenem preverjali svoje znanje z reševanjem
nalog na spletni strani Vesele šole in brskali po knjigah
v šolski knjižnici. Z reševanjem nalog na spletni strani
Vesele šole so bili lahko tudi nagrajeni. Že prve mesece
šolskega leta je bila pri tem uspešna učenka 4. razreda
Gaja Starc in za nagrado prejela knjigo Roalda Dahla z
naslovom Matilda.
8. marca je potekalo šolsko tekmovanje v znanju
Vesele šole, kjer je tekmovalo 24 učencev. Petnajst
učencev je prejelo bronasto priznanje, na državno tekmovanje pa sta se
uvrstili dve učenki, in sicer
Gaja Starc iz 4. razreda in
Ajda Lavrič iz 7. razreda.
Državno tekmovanje je
potekalo 12. aprila 2017 v
Kočevju in obe učenki sta
dosegli srebrno državno
priznanje. Gaja je bila celo
edina tekmovalka za 4. razred od vseh sodelujočih
šol. Učenci, ki tekmujejo
na državnem tekmovanju,
imajo še dodatne priprave.
Na fotografiji naši nagrajenki spoznavata Kitajsko in »bereta« časopis, napisan
v kitajskem jeziku.

Vsem sodelujočim učencem čestitam za dosežen
uspeh. Tokrat se niso učili za oceno, ampak za svojo
osebno rast in znanje. Pregovor pravi: »Znanje je tvoje
največje bogastvo, tega ti nikoli ne more nihče vzeti,
nosiš ga s seboj vedno in povsod v življenju.«
Marija Montanič
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POMLADANSKI UTRIP V ŠOLI IN IZVEN NJE
Tako kot celo šolsko leto se tudi na pomlad v šoli
trudimo biti čim bolj marljivi, da bi si učenci pridobili
čim več dobrega in uporabnega znanja in dosegali
čim boljše učne rezultate. Pomlad je tudi čas, ko
pridni učenci žanjejo sadove svojega truda, saj so po
končanih tekmovanjih na različnih ravneh objavljeni
dobitniki priznanj, nagrad … Poleg rednega šolskega
dela ob knjigah, zvezkih in drugem gradivu pa nam
je letošnja pomlad postregla tudi s pisanim kolažem
raznovrstnih dogodkov znotraj šolskih zidov in izven
njih. O nekaterih si lahko preberete v drugih prispevkih
v tem glasilu, predstavimo pa jih še nekaj:

v realni svet vsakdanjega življenja, šole in učenja.
Vendar pa se predstava konča z lepim sporočilom, da
je prijateljstvo ena od pomembnejših stvari v življenju
vsakogar izmed nas.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN
GLEDALIŠKA PREDSTAVA

23. maja smo izvedli kulturni dan ob zaključku
Bralne značke. Vsako leto ob tej priložnosti medse
povabimo slovenskega književnika ali književnico
in letos nas je s svojim obiskom prijetno presenetila
slovenska mladinska pisateljica Neli Kodrič Filipić,
ki v svojih mladinskih in otroških delih odpira
najrazličnejše aktualne teme iz sodobnega življenja
mladih. Z ločenima nastopoma za učence iz vrtca
in nižje stopnje ter pozneje še za višjo stopnjo je
ob polni sceni raznovrstnih rekvizitov na zanimiv,
inovativen način predstavila sebe in svoje pisateljsko
ustvarjanje ter v svojo predstavo vključila tudi otroke,
da so s svojo domišljijo in ustvarjalnostjo sodelovali
pri nastanku nove zgodbe. Na koncu je še nagradila
izžrebane učence in podelila zaslužena bralna
priznanja pridnim bralcem. Poleg nastopa pisateljice
in drugih dejavnosti (izdelovanje bralnega znamenja,
izvedba ankete o branju itd.) je naš kulturni dan
popestrila tudi predstava šolskega gledališkega kluba,
v katerega so letos vključeni sedmošolci. Odigrali so
gledališko igro Noč, ko je posijalo sonce. Spoznali
smo zgodbo navihanega, ustvarjalnega fanta, ki ga
tako močno prevzema domišljija, da ponoči zelo živo
sanja o obisku vrstnikov iz vesolja, s katerimi se tudi
spoprijatelji. Zjutraj se seveda precej razočaran zbudi
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Dan, ko v šoli obeležujemo zaključek Bralne značke,
raztegnemo še v večer in ponudimo »kulturni dan«
tudi staršem naših učencev in širši javnosti. V torek,
23. maja, smo tako kot vsako leto ob 18. uri organizirali
prireditev, ki je zajemala zaključni koncert otroškega
in mladinskega pevskega zbora naše šole ter ponovitev
dopoldanske gledališke predstave v izvedbi šolskega
gledališkega kluba.

Mladinski pevski zbor se je ob tej priložnosti poslovil
od treh devetošolk, ki so vseh devet let prepevale v
šolskih zborih in si za svojo vztrajnost in zvestobo
petju zaslužile pevska priznanja in zlate Gerbičeve
značke. Letos so bile to Petra Košmrlj, Sara Sterle in
Urška Turk. Tako mladinski kot tudi otroški pevski
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zbor sta s pestro izbiro pesmi in ubranim prepevanjem
navdušila obiskovalce, v zadnjem delu pa so goste v
dvorani razvedrili in tudi nasmejali člani gledališkega
kluba s svojo že prej omenjeno mladinsko predstavo
Noč, ko je posijalo sonce.

IZLET V AVSTRIJO
V soboto, 27. maja, smo za učence, ki se kot drugi tuji
jezik učijo nemščino, in še za druge zainteresirane
učence 7., 8. in 9. razreda organizirali izlet na nemško
govoreče območje. Letos smo izbrali Avstrijo.

Najprej smo obiskali cerkev na Gosposvetskem polju
in knežji prestol, kjer so v daljni preteklosti ustoličevali
slovenske kneze. Potem smo se podali na grad Ojstrica
(Hochosterwitz), ki nas je očaral s svojo lego na 160
metrov visoki skalni pečini in na katerega smo se peš
povzpeli skozi 14 obrambnih vrat.
Pot nas je naprej vodila v Minimundus, svet v
malem, kjer smo lahko občudovali kar 160 svetovnih
znamenitosti, pomanjšanih v merilu 1 : 25, med
njimi tudi blejski otok, blejski grad in Narodno in
univerzitetno knjižnico (NUK).

Za slovo smo se zahvalili staršem za podporo
svojim otrokom pri sodelovanju v pevskih zborih
in gledališkem klubu ter vse skupaj povabili že za
naslednje leto, ko bomo spet pripravili kaj zanimivega.
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Največ fotografskih posnetkov naših izletnikov je bilo
prav gotovo narejenih ob znamenitem pomanjšanem
Eifflovem stolpu, ki je bil kljub omenjenemu merilu
še vedno častitljivo visok. Po Minimundusu nas je
čakal še zadnji cilj, to je bil 100 metrov visok razgledni
stolp ob Vrbskem jezeru (Pyramidenkogel), ki s
treh različno visokih razglednih ploščadi omogoča
prekrasen razgled po celi avstrijski Koroški.
Celoten izlet je bil zanimiv in prijeten, polni lepih
vtisov smo ga med vožnjo domov začinili še z veselim
prepevanjem, tistim prav iz srca.
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»GLEDALIŠČE« ZA NAJSTAREJŠE IN NAJMLAJŠE
V duhu medgeneracijskega sodelovanja smo z učenci
gledališkega kluba v ponedeljek, 29. maja, obiskali
potoški dom starejših občanov in z našo pomladansko
predstavo Noč, ko je posijalo sonce razveselili varovance
doma. Res smo bili zadovoljni, da smo jim lahko malo
popestrili dan. Ob zaključku našega nastopa pa so nas
prijetno presenetili, ko so nam za zahvalo podarili sliko
iz krep papirja, ki so jo sami ročno izdelali. Vsi smo
občutili, kako lepo je medsebojno dajati in sprejemati
in kako nepopisno lep občutek je, če za koga lahko
narediš kaj dobrega, lepega.

Še marsikaj poleg zapisanega v tem glasilu se je
zgodilo v zadnjih mesecih, šola namreč vseskozi diha
s polnimi pljuči. Poleg rednega pouka so posamezni
razredi s svojimi učitelji pripravili zaključno prireditev
za starše, spet drugi postavili razstavo ročnih del, prav
vsi razredi so sodelovali pri izdaji šolskega glasila ...
To, da imamo v naši šoli veliko zelo aktivnih učencev
na različnih področjih in da to opazimo in cenimo, pa
dokazuje tudi poln »ta veliki« avtobus, ki jih je tri dni
pred zaključkom šolskega leta odpeljal na nagradni
izlet na čofotanje med fontane in tobogane.

Tako kot smo v ponedeljek popestrili dan (naj)
starejšim, pa smo ga v petek, 2. junija, še našim
najmlajšim krajanom, ko smo zanje priredili »pravo
gledališče« kar v učilnici slovenščine. Našo predstavo
si je prišlo ogledat več kot 50 vrtičkarjev iz skupin
metuljev, pikapolonic, zajčkov in čebelic. Za mnoge
izmed njih in njihove male nogice je bil pravi podvig
že priti do nas – v 2. nadstropje! Moramo pa jih
pohvaliti, da so pridno spremljali igrico, in ko so se
igralci priklonili, so male ročice zadovoljno ploskale.
Za nastopajoče pa so podarjeni bomboni tudi boljši od
tistih, ki si jih kupijo sami.
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Bogdana Mohar
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OBISK KEKČEVE DEŽELE
Kmalu smo srečali še ostale junake iz zgodb o
Kekcu. Najprej smo iz Bedančeve koče rešili
Mojco, ki je z nami nadaljevala pot in nam
razkazovala zanimivosti Kekčeve dežele. Po
poti smo srečali še Kosobrina in tudi on je
z nami nadaljeval pot. Na sredi poti smo se
srečali z grozovitim Bedancem.

Z učenci prve triade smo se v petek, 9. 6. 2017, podali
na gorenjski konec naše Slovenije. Svoj potep smo
pričeli ob 9.00 uri, ko smo se po uvodnih navodilih za
ta dan z avtobusom odpravili na pot. Najprej smo si v
kraju Brnik ogledali naše največje letališče – letališče
Jožeta Pučnika. Opazovali smo pristajanje in vzletanje
nekaterih letal. Nato pa smo nadaljevali pot proti
Kranjski Gori.

Čeprav smo se ga kar malo bali, smo pridno upoštevali
Mojčina navodila in tudi Bedanca kaj hitro ukanili,
da je zbežal daleč v gozd. Nato smo nadaljevali našo
gozdno pot proti Kekčevi hiši. Tam nas je že nestrpno
pričakoval Kekec, ki nas je hudomušno zabaval prav do
Pehtine koče. Gospa Pehta nam je prijazno postregla
čaj in spekla potico ter razkazala svoj laboratorij za
izdelovanje zeliščarskih zdravil. Kekec nas je še nekaj
časa zabaval s svojimi nabritimi vragolijami, skupaj
smo zapeli tudi Kekčevo pesem, nato pa smo se
morali žal že posloviti. Peš smo se zopet odpravili do
Bedanc busa, ki nas je ponovno odpeljal proti našemu
avtobusu. Ko smo se spet malo okrepčali z malico in
osvežili s pijačo, pa smo se podali na dolgo pot proti
domu.

Ob 13.00 uri nas je na dogovorjenem mestu že čakala
vodička ga. Urška in skupaj smo se z Bedanc busom
odpeljali v osrčje Kekčeve dežele.

V Loški Potok smo prispeli ob 18.00 uri. Še dolgo pa
bomo ohranili lepe vtise prijazne Kekčeve dežele.
Zapisala: Anita Mate Turk
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SREČANJE S SOSEDNJIMI VRTCI
V sredo, 17. maja, so nas obiskali starejši otroci iz vrtcev
Sodražica in Nova vas. Skupaj smo izvedli pohod v vas
Travnik do Malnov. Naredili smo krog prijateljstva,
zapeli, se družili.

Izvedli smo tudi prijateljski tek po
skupinah. Skupine so bile sestavljene
iz otrok iz vseh vrtcev. Zmagovalci so
bili seveda vsi otroci. Vsak vrtec je dobil
priznanje.

IZLET Z VRTCEM
V soboto, 27. maja, smo v vrtcu izvedli
zaključni izlet v Ljubljano. Kar s tremi
avtobusi smo se peljali v Mini City. Tu smo
si v več skupinah ogledali malo mesto po
tematskih kotičkih. Otroci so uživali in se
tudi kaj naučili.

Spremenili so se v gasilce, policiste, prodajalce,
slikarje, peke, cvetličarje, voznike, frizerje ... Od
tu pa smo šli do železniške postaje, kjer smo se
z vlakom peljali do Rakeka. Tudi ta vožnja je
bila zanimiva, saj se je marsikdo prvič peljal z
vlakom.
Andreja Car
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SPOZNAVALI SMO GLASBENI SVET OPERE
(ZBOROVSKI BUM 2017)
Kaj je opera?
Opera je glasbeno scensko delo, pri katerem nastopajoči
pojejo, igrajo ter plešejo, spremlja pa jih orkester. Opera
je kombinacija dramatične zgodbe, glasbe in petja,
scene, luči, kostumov, posebnih učinkov in pogosto
tudi plesa. Hkrati pa z besedo opera označujemo tudi
operno hišo, zgradbo (stavbo), kjer se uprizarjajo
operna dela. Beseda opera izhaja iz latinske besede
opus, ki pomeni delo. Pri operi pojejo in nastopajo
operni pevci, ki se delijo na več tipov glasov. Najvišji
med vsemi je ženski sopran, najnižji pa moški pevski
glas bas. Za opero so poleg opernih pevcev pomembni
tudi scenografi, kostumografi, orkester ... in seveda
skladatelj. Zelo so pomembni za uspeh opere, saj so od
njih odvisni vsebina, dogajanje, prizorišče dogodkov
... Opera je torej skupek truda in dela številnih ljudi.
(Povzeto iz Wikipedije.)
Mnogim je glasbeni svet opere neznan oziroma tudi
nepoznan, zato imajo o tej zvrsti glasbe pogosto negativna mnenja. Razumljivo je, da najbolj spoznamo
tisto zvrst glasbe, ki nam je v okolju, kjer živimo, najbližja. Če pa že majhnim otrokom doma, v vrtcu in v
šoli približamo svet klasične glasbe in glasbo iz sveta
oper na njim primeren način, pa začnejo sprejemati
tudi to zvrst glasbe in često nas po poslušanju s svojimi
mnenji pozitivno presenetijo.

V tem šolskem letu smo imeli na naši šoli kar nekaj
dogodkov povezanih z opero. Skupina metuljev iz vrtca
in šolarji so imeli prvo srečanje z opero kar v šolski
telovadnici. Ogledali so si predstavo z naslovom »Moje
prvo srečanje z opero«, primerno za otroke stare od 3
do 10 let, v kateri sta nastopala zakonca Al in Petra Vrh
Vrezec, oba operna pevca in pevca ljubljanske Opere.
Petra je doma iz Ribnice. Spoznavali so skladatelje,
opere, operne zgodbe, si ogledali kostume in pri tem
aktivno sodelovali. Vsi prisotni smo bili nad predstavo
navdušeni, predvsem pa nad načinom in pristopom do
otrok.
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V mesecu marcu smo z učenci tretje triade obiskali
operno hišo v Ljubljani in si ogledali Rossinijevo opero
Pepelka. Pred ogledom predstave so si ogledali tudi
zakulisje in prostore v operni hiši. Učence je učiteljica
Bogdana primerno pripravila na ogled predstave in jih
seznanila z vsemi podrobnostmi in tudi o kulturnem
vedenju. Učenci so bili navdušeni.
Mladinski pevski zbor je vse šolsko leto pri pevskih
vajah postopoma spoznaval svet opere in opernih arij.
13. junija 2017 smo sodelovali na največjem glasbenem
dogodku, to je bil Zborovski BUM 2017 v Mariboru na
stadionu Ljudski vrt, kjer je prepevalo 5500 pevcev iz
mladinskih pevskih zborov 180 slovenskih osnovnih
šol. Vsi nastopajoči so bili zelo disciplinirani. Z enim
samim zamahom dirigenta je v trenutku nastala tišina.
Prepevali smo arije iz oper Carmen, Traviata, Čarobna piščal, Zbor dečkov, spev iz slovenskega muzikala
Veronika Deseniška itd. Program je bil za učenje zelo
zahteven. Vendar se je splačalo. Kar nismo uspeli dodelati v šoli, smo se naučili na vajah in na generalki
pred nastopom. Petje ob orkestru mariborske Opere in
z opernimi pevci, pod taktirko Simona Krečiča, je bilo
nepozabna izkušnja. Prav gotovo utrujeni, ker smo bili
na stadionu od 12.30 do 18.30, smo odhajali domov
zadovoljni in z novimi izkušnjami. Vse nastopajoče je
s svojim prihodom in pozdravom razveselil tudi predsednik države Borut Pahor, največje navdušenje pa sta
jim pripravila mlada glasbenika Duo WildArt

Verjamem, da je našim učencem po vseh teh glasbenih
dogodkih iz sveta opere v minulem šolskem letu opera
za stopničko bližja in bolj sprjemljiva.
Marija Montanič

Odmevi

KULTURA

KULTURA ZDRUŽUJE IN POVEZUJE BODISI NA VELIKI OTROŠKI ZBOROVSKI REVIJI BODISI NA LIKOVNI KOLONIJI
ZELENI MOST
O, ne, nikakor nisem pozabila zapisati svojih vtisov z naše
letošnje območne revije predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov, ki se tradicionalno srečujejo prav pri
vas, v Loškem Potoku. Le toliko dogajanja je potekalo v
sklopu območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, da je ustvarjalni stroj kar gnal in gnal in še ne potihne. Še k sreči, a ne? Se zavedate, koliko dobrobiti nam
daje kulturno izražanje, še posebej v času, ko se zdi, da
nimamo časa niti dihati več? Prav zato je kultura tako pomembna prav zdaj, saj nam kaže, da je vsakdan veliko več
kot le reševanje osebnih zagat, poslovnih prilik in delo za
denar. V nekem smislu nas odrešuje in nam da dihati.

Ne, fotograf ni mogel zajeti vse množice nastopajočih in
obiskovalcev – pa tudi dvorane se ne da razširiti. A pravi užitek
je gledati toliko radovednih obrazov. (foto Marko Burger)

Torej, naša revija v potoški osnovni šoli je bila 19. aprila
opravljena z odliko. Nikoli se ne bom naveličala hvaliti
vseh sodelujočih otrok, ki jih je bilo letos 342, njihovih
zborovodij, pa tudi vseh, ki kakorkoli pomagajo pri
izvedbi tako sila množičnega dogodka. V primerjavi z
lani so morale tudi učiteljice med letom odigrati posebno
vlogo in so otrokom in staršem pojasnile naše stališče:
vsak otrok se je trudil in se želi pokazati v najlepši luči,
zato vsakemu namenimo svojo pozornost in aplavz
ter po nastopu svojih otrok ne odhajamo domov. Saj
revija ni zaradi nas kot JSKD – to delamo za vse nas,
za narod, da se pevska kultura ohrani in na kakovosten
način predstavi. Vodje izpostav ne moremo delati samo
za svojo plačo, ker nosimo preveliko odgovornost in
nam je pomembno, kako se kulturne dejavnosti v naših
krajih razvijajo. Koliko napredka dosežejo zbori v enem
letu, presojajo strokovni selektorji in tudi letos je bil
to Tomaž Habe. Med enajstimi zbori je regijski nivo
dodelil domačemu otroškemu potoškemu zboru, ki ga
vodi Marija Montanič, ter mladinskemu zboru matične
ribniške osnovne šole, ki ga vodi Nataša Arko. Peli so še
ribniški vrtčevski otroci, ponovno so bili z nami sodraški
ter pevci iz Sušja in Dolenje vasi.
In ker vem, da poleti odhaja v pokoj ravnatelj Janez
Mihelič, mu tudi na tem mestu izrekam javno zahvalo
in pohvalo, ker je ves čas razumel vlogo kulture v okolju
in jo podpiral. Z nami je bil vedno ves čas revije, ki se
je začela popoldne in dejansko končala zvečer. Vem tudi,
da bo njegov naslednik ravnal podobno, saj je bil tudi že
sedaj pomembna pomoč pri izvedbi, kot so vedno tudi
Bogdana Mohar in Marija Montanič ter ostalo učiteljsko
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in drugo osebje.
Sicer pa bi med dogodki izpostavila še enega. V vikendu
med 16. in 18. junijem v vašem Novem Kotu odvijal
povsem nov projekt. Bil je tridnevni, v organizaciji
Društva likovnega ustvarjanja Ribnica in prisrčnih ter
gostoljubnih domačinov, v ospredje pa je poleg likovne
kolonije postavil sobivanje človeka z naravo in živalmi.
Tako se je med drugim v petek odvil pogovor s starosto
naravovarstvenikov Janezem Černačem, ki je poudaril,
da vsak nosi svoj del odgovornosti do okolja, kjer živi,
ter da imamo v Sloveniji velik problem, ker živalim ne
omogočamo prostih prehodov čez prometnice. Prav tako
se je pokazalo, da je težava tudi v tem, da je 80 odstotkov
gozda v privatni lasti, mnogi lastniki pa se z gozdom sploh
ne ubadajo zadosti in primerno. Tako je naslednji dan dr.
Ivan Kos, znani biolog, omenil tudi svoj lastni primer.
Ima 15 hektarjev gozda in samo lastni angažiranosti se
lahko zahvali, da je odkril, da ima na svoji posesti kar
1500 primerov različnega življa. Sobotne okrogle mize o
sobivanju ljudi z naravo in predvsem z zvermi se je poleg
potoškega župana in ostalih vabljenih gostov udeležil
tudi sam predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač,
njegov stanovski kolega iz Kočevja Branko Zlobko pa je
izrazil nestrinjanje s povečanim odstrelom divjadi, ker
bi to prepolovilo obstoječo populacijo, zveri pa že sedaj
nimajo dovolj hrane in so se približale naseljem. Kar pa so
počele že stoletja, je pripomnil dr. Kos, zato je potrebno
svoje njive in črede ovac primerno zaščititi.

Le podajte se v Novi Kot, ker je njegova podoba po likovni koloniji
zelo spremenjena in se boste zdaj lahko sprehajali ob forma vivi
– lesenih skulpturah velikih živali in zveri, ki jih je izklesal Brane
Žunič.(foto Breda Žunič)

Projekt Zeleni most, ki ga je zasnoval predsednik
DLU Ribnica, sicer pa gozdar in lovski čuvaj, se je
lotil izvirnega pristopa, ki naj bi ljudem pokazal, da se
moramo pogovarjati in se tudi slišati. Kultura je imela
v tem primeru povezovalno vlogo in se je tudi izkazala
kot taka – končalo se je z ljudsko pesmijo priznane
poustvarjalke ljudskega izročila Ljobe Jenče in kar s
skupnim prepevanjem starih pesmi naših prednikov, ki
znajo prečistiti energijo in nam vnesti dodatni pogum.
Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
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25 LET DELOVANJA DEKLIŠKEGA PEVSKEGA ZBORA
AVE VERUM
Karin in Eva Lekan iz Starega trga pri Ložu, ki sta z
zborom Ave verum posredno že povezani, saj je bila
njuna mama Tatjana ena izmed prvih in dolgoletnih
članic otroškega in tudi dekliškega pevskega zbora.
Predstavili sta se s skladbama MY HEART WILL GO
ON avtorice Celine Dion (melodija iz filma TITANIC)
in TIME TO SAY GOODBYE Andrea Bocellija.

V soboto, 17. 6. 2017, so dekleta pevskega zbora AVE
VERUM pripravila koncert ob 25-letnici svojega
delovanja. V vseh teh letih se je v zboru zamenjalo
veliko generacij deklet iz različnih vzrokov, največkrat
pa zaradi študija, poroke in rojstva otrok. Vendar pa
imamo v pevskem zboru tudi poročene žene in mamice,
ki so se po rojstvu otrok vrnile, naslov dekliški zbor
pa ostaja, ker prevladujejo dekleta vse od devetošolk,
dijakinj in študentk.
Posebni
gostje
našega koncerta so bili mladi
pevci cerkvenega
otroškega pevskega zbora »Sončni
žarek«, kajti večina njihovih mamic je pred več
kot 25 leti prepevala v cerkvenem
otroškem zboru
in nekatere kasneje tudi v dekliškem pevskem zboru.
Najprej so se predstavili s pesmicami, ki so jih v času
otroštva prepevale tudi njihove mamice, nato pa so zapeli še tiste, ki so se jih naučili v tem šolskem letu.
Oba pevska zbora je na klavirju spremljala Alenka
Bojc, s kitaro pa Rebeka Janežič in Veronika Knavs.
Obiskovalce smo pozdravile z uvodno pesmijo
Wolfganga Amadeusa Mozarta AVE VERUM, po
kateri je pred 25 leti zbor dobil ime.
V nadaljevanju koncerta so dekleta prepevala pesmi,
ki smo jih imele na programu v tem času, in nekaj tudi
tistih s CD-ja, ki smo ga za dvajsetletnico delovanja
posvetile našemu domačemu kraju.
Poleg liturgičnih skladb, pesmi, ki jih prepevamo pri
svetih mašah v različnih cerkvenih časih, pri poročnih
mašah, na dobrodelnih koncertih in različnih
prireditvah v domačem kraju in izven njega, zelo rade
posegamo tudi po zabavni glasbi in skladbah v drugih
jezikih in drugačnem slogu. Te smo predstavile v
zadnjem delu koncerta.
Koncert je potekal v znamenju povezovanj. Kot gostji
sta v duetu s klavirjem in flavto nastopili tudi sestri
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Na koncu koncerta so sledile tudi zahvale. Seveda
najprej vsem dekletom, ki so v minulih letih že
prepevala v našem zboru, in tudi tistim, ki so članice
še danes, predvsem pa moji hčerki Emanueli Montanič
in Mojci Debeljak za spremljavo zbora na kitari in
klavirju in njuno strokovno pomoč. Emanuela nam je
večkrat skladbe priredila prav za naš dekliški pevski
zbor in nekaj teh smo slišali tudi na koncertu. Velike
zasluge pa je imela tudi pri izdaji zgoščenke Moj
sončni Loški Potok. Velika zahvala gre tudi naši sedanji
korepetitorki Alenki Bojc, ki na naše vaje in nastope
prihaja iz Ribnice. Njena pripravljenost na sodelovanje
in tudi strokovni nasveti so nam pripomogli, da smo
izpeljale ta jubilejni koncert. Pri pripravi veznega
besedila in za povezovanje koncertnega programa
nam je priskočila na pomoč naša bivša pevka Tatjana
Begič. Kot cerkvenemu pevskemu zboru nam je v
veliko podporo tudi naš župnik g. Bojan Traven. Je
dober poznavalec zborovske glasbe, zato dobimo tudi
kakšno kritiko, ki pa jo sprejmemo kot dobronamerno.
Za delo z zborom so se mi zahvalila tudi dekleta in nato
še g. župnik, ki mi je podelil nadškofijsko priznanje za
delo v naši župniji.
Ob takih trenutkih se človeku nehote zavrtijo spomini
za več kot 25 let nazaj, ko sem kot organistka začela
bolj ljubiteljsko in za dušo, ne pa z odgovornostjo,
kakršno sprejemam danes. Spomnim se, da so mi
ženske govorile, da to ni delo za ženske, ampak za
moške, ker imam družino. Res je, da sama tega ne bi
zmogla. V veliko pomoč so mi bili moji pokojni starši
in moja družina. Vem pa, da sem od vsakih pevskih vaj
in igranja na orgle domov prišla boljša žena in mama
in kljub odsotnosti od otrok zaradi mojih pevskih
dejavnosti sem danes ponosna mama petih otrok in
treh vnučkov.
Marija Montanič
Foto: Dominik Montanič
Odmevi
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KNJIŽICA PREHRANA NEKOČ IN RECEPTI
ZA VSAKDANJO RABO
Nekaj več kot deset let je preteklo, odkar smo izdali
knjižico z opisi glavnih kmetijskih kultur, s prazničnimi in vsakdanjimi recepti ter ilustracijami učenk in
učencev osnovne šole dr.
Antona Debeljaka. Knjižica je kmalu pošla, zato je
vzniknila ideja o njenem
ponatisu. A potrebnih je
bilo več let, preden je ta
podvig končno uspel.

Zahvaljujemo se tudi Občini Loški Potok, ki je projekt
knjižice podprla v okviru javnega razpisa za pridobitev
sredstev za kulturne dejavnosti v letu 2016.
8. maja 2017 smo v KTC knjižico predstavili in jo
pospremili v življenje s programom, ki so ga oblikovale Povasjenke. Knjižico bomo jeseni predstavili tudi v
Ribnici in v Kočevju. Zanimanja za knjižico je veliko,
kličejo in oglašajo se tudi iz raznih krajev, ker bi knjižico radi imeli, saj jih na Loški Potok veže spomin na
staro mamo, očeta, mamo …

Knjižica je dopolnjena
verzija prvotne izdaje, pri
čemer smo zbrana pričevanja o nekdanji prehrani dopolnili z opisi kulturnih
rastlin, ki niso bile vključene, z dodatnimi pričevanji,
recepti ter pesmimi in fotografijami. Vključili smo
tudi recepte za pripravo krompirjevke, ki so jih napisale ženske iz Dragarske doline ter Novega in Starega Kota za razstavo o »taklu«, kakor tam imenujejo
krompirjevko. Preuredili smo tudi strukturo knjižice:
v uvodnem delu smo dodali nekaj zgodovinskih pričevanj potoških piscev ter etnologinje, ki je preučevala
potoško življenje; ohranili in nekoliko dopolnili smo
novejše recepte, ki morajo tudi biti pri roki, a so sedaj v drugem delu knjižice, ločeni od tradicionalnih
receptov.
Za naslovnico smo izbrali sliko (pastel) potoškega
boba, ki ga je naslikal Anton Križ s Trave. Zanimiv je
nastanek slike: gospod Anton je ob zaključku likovne
kolonije pred desetimi leti
kot spominek prejel vrečko s suhim bobom. Bob je
vsadil in spremljal njegovo
rast, cvetenje, nastavljanje
strokov ter njihovo zorenje
in ga narisal, sliko pa podaril Turističnemu društvu Loški Potok. Bob je namreč
zaščitni znak društva, ki poudarja kulturo in dediščino
prostora, saj simbolizira obdelano, živo kulturno krajino.
Posebna zahvala pri tokratni izdaji velja številnim »sotrudnikom«, ki so prispevali pretipkavanje, recepte, fotografije, predloge popravkov, zgodovinska pričevanja,
zgodbe iz življenja kmečkih družin, povezane s prehrano, pesmi, jezikovni pregled in urejanje besedila.
Navedeni so v abecednem vrstnem redu: Marija Anzeljc, Metka Anzeljc, Jakob Bartol, Anica Car, Andreja
Košmerl, Majda Levstek, Antica Marijanac, Andreja
Mišič, Bogdana Mohar, Vlado Mohar, Tanja Pugelj,
Milena Turk ter članice Društva upokojencev Draga.
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Kot smo že objavili, knjižico lahko dobite pri Blanki
Bartol in Andreji Košmerl.
TD Loški Potok

ŽITNO POLJE
Misli v čase nekdanje pohitijo,
ko na polju žito je valovilo.
Nad njim so se sklanjale žanjice,
vesele ob polnih klasih pšenice.
V vetru kimal je rdeči mak,
po žitnih steblih vzpenjal se je slak.
Med žitom rasla je plavica,
preplašeno zletela prepelica.
Ne seje več kmet pšenice
in z njo odšle
za vedno so žanjice.
Fani Debeljak
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Stran društva upokojencev
KNJIGA ŽIVLJENJA – FANI DEBELJAK
Življenje je knjiga, katere listi se obračajo samo naprej.
Ko na jesen življenja listamo po knjigi tej,
koliko lepih spominov boža nam srce.
Tudi žalost se prikrade, takrat v duši otožno je.
V tej knjigi so poglavja sreče,
veselja in žalosti, trpljenja.
Ko se v knjigi življenja napolni zadnja stran,
takrat odideš daleč, daleč stran.

Pomlad se je poslovila in med nami je poletje. Spet bomo malo dalj časa odsotni, vendar to ne pomeni, da se pri
nas ne bo nič dogajalo. Le preberite napovednik za naslednje tri mesece in se nam pridružite. Veseli smo vsakega
vašega obiska in udeležbe. Škoda je, da zamudite naša druženja. Vabila veljajo za člane, prav vse občane in vse
prijatelje našega društva.

ČISTILNA AKCIJA
Spomladi se pospravlja in čisti umazanijo in prah. Tudi
mi smo naše prostore osvežili, pometli, pomili okna,
predvsem pa pospravili. Kljub vabilu se nas je udeležila
le peščica. Udeležba res ni bila preveč spodbudna, toda
pet članic je v dobrih dveh urah uredilo, pospravilo,
umilo okna in očedilo vse prostore društva. Hvala
Fani, Mariji Slavec, Andreji in predsednici Mariji, da
so se odzvale povabilu.
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Slovenija v Izoli. Eden izmed sklepov teh delavnic je
bila tudi izvedba dvodnevnega srečanja »delfink« in
»delfincev« (tako se imenujemo udeleženci delavnic v
Izoli) v eni od slovenskih regij. Glede na naše aktivnosti
je organizacijski odbor predlagal naši predsednici, naj
organizacijo in izvedbo srečanja sprejme naše društvo.
Tako smo 9. in 10. maja gostili nekaj več kot dvajset
rokodelcev iz štirinajstih društev upokojencev.
Tjaša in Martina iz KTC-ja sta poskrbeli za namestitev,
prehrano in dobro počutje vseh udeležencev. Da
so spoznali kulinariko Loškega Potoka, so imeli na
jedilniku vse od »župkrompirja« do »kavle« (kolerabe)
in krompirjevih žgancev.

DELAVNICE ZDUS V
LOŠKEM POTOKU
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Takoj ko so udeleženci prišli v Loški Potok, sta jih
pred občinsko hišo sprejela naša predsednica Marija
in župan Ivan Benčina, ki jim je predstavil Loški Potok
in jim namenil nekaj prijaznih besed. Prav tako nas je
pozdravil Branko Suhadolnik, ki je pri ZDUS zadolžen
za rokodelske delavnice in ročna dela. Stanka Kordiš
pa je poskrbela, da so spoznali Loški Potok na bolj
smešen in hudomušen način v čisto pravi potoščini.
Takoj po sprejemu so se začele delavnice, ki smo jih
prav tako organizirali v KTC-ju. Pripravili smo jim dve
delavnici – pokazali smo pripravo in cvrtje kuhelnov
in izdelovali rože iz lesa.
Delavnico kuhelnov sta vodili Marija Slavec in Marica
Ruparčič, delavnico izdelovanja rož iz lesa pa sva vodili z Andrejo Mišič. Za obe delavnici je bilo izredno
zanimanje in po treh urah dela in ustvarjanja je nastalo
ogromno kuhelnov in pa seveda veliko izredno lepih
in unikatnih rož iz lesa.

Pred večerjo je Blanka Bartol, predsednica TD Loški
Potok, udeležence odpeljala na Tabor, kjer jim je
predstavila Loški Potok. Po večerji smo jim članice
pripravile še pester kulturni program s Povasjenkami.
Fani in Micka sta odigrali skeč, Meta je povedala, kako
je v potoški deželi, sama pa sem jim predstavila naše
delavnice ročnih del od leta 2013, ko smo se začele
srečevati enkrat tedensko in ko smo začele naše izdelke
tudi razstavljati, tako doma kot tudi drugod. Večer se je
potem nadaljeval v smehu, petju in plesu. S harmoniko
se nam je pridružil Stane Modic.
Drugi dan sta Jože Mišič in Jaka Bartol udeležence
srečanja odpeljala po okolici Loškega Potoka, čez
Matevljek do ranča Kapuna, nato na ogled etnografske
zbirke k Jaku in nato na ogled vrta Lidije in Petra
Knavsa na Hribu.

Kar nekaj prošenj sem dobila, da v Odmevih objavim
recepte, po katerih smo cvrli kuhelne na delavnicah.
Za udeležence delavnice sem pripravila tri recepte, in
sicer:
V Loškem Potoku imamo pri vsaki hiši svoj recept
za peko krhkih flancatov. Prav vsi pa jih delamo na
poseben, edinstven način in jim pravimo:

KUH´LNI
Največ gospodinj uporablja recept Majde Levstek:
■ 3 rumenjaki
■ 3 beljaki (sneg)
■ 3 žlice ruma
■ 3 žlice belega vina
■ ščep soli
■ moka po potrebi
Marica Ruparčič jih pripravlja po spodnjem receptu:
■ 7 rumenjakov
■ 1 dl belega vina
■ 7 žlic ruma
■ 1 žlica stopljenega masla
■ 2 žlici sladkorja
■ 1 vanilin sladkor
■ malo soli
Zgornje sestavine damo v mešalnik, nato ročno dodamo:
■ 7 beljakov (sneg)
■ 2 dl kisle smetane
■ moka po potrebi (cca 1 kg)
Zamesimo rahlo testo, ki naj počiva vsaj eno uro.
Micka Slavec pa po tem receptu:
■ 10 rumenjakov
■ 10 žlic kisle smetane
■ 10 žlic belega vina
■ 2 žlici ruma
■ 2 žlici sladkorja
■ 1 vanilin sladkor
■ limonina lupina
■ pol žličke soli
Zgornje sestavine zmešamo in dodamo:
■ 10 beljakov (sneg)
■ moko po potrebi

KULTURNA DEDIŠČINA – PRVIČ
20. maja je na Ptuju potekalo 6. srečanje kulturne dediščine Slovenije, Prehrana v registru nesnovne kulturne
dediščine in njeno certificiranje. Srečanja sta se iz našega društva udeležili Anica Car in Meta Buček. Sodelovali smo tudi s potoškim župnekom, ki ga je spekla
Majda Levstek.

Po kosilu smo se od udeležencev poslovili. Upam, da
smo se izkazali kot gostoljubni, prijetni in zabavni
gostitelji, da smo poskrbeli za pester program in da so
spoznali Loški Potok in ljudi.
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Predstavila nam je postopek destilacije v 5-litrskem
bakrenem alembiku ter uporabo hidrolatov v
vsakdanjem življenju (v domači kozmetiki in osebni
negi, v kuhinji oziroma prehrani) ter najpogosteje
uporabljene rastline za destiliranje.

IZLET

Foto vir: internet

Kot zanimivost naj povem, da je na plakatu za srečanje
prav fotografija potoškega župneka, ki sem ga spekla
sama ob vpisu v register nesnovne dediščine pred dvema letoma.

PRIDOBIVANJE ETERIČNIH OLJ TER
HIDROLATOV
V sredo zvečer, 7. 6., smo imeli v KTC-ju poučno
predavanje ljubiteljske zeliščarke in destilatorke
Danijele Oberstar. Glavna tema je bila destiliranje
zelišč in zdravilnih rastlin, ki rastejo v našem okolju, ter
zakaj in kje lahko pridobljena eterična olja in hidrolate
uporabimo. Zbralo se nas je čez 20 in smo z zanimanjem
poslušale in pogledale, predvsem pa povohale olja,
hidrolate, kremice ...
Danijela nam je povedala,
da je destilacija najstarejša
in najpogostejša metoda
pridobivanja eteričnih olj
in hidrolatov.
V današnjem času se spet
čedalje bolj vračamo k
naravi in vsemu, kar nam
le-ta ponuja. Ne samo čaji,
ki si jih lahko priskrbimo
sami, tudi eterična olja
in hidrolati pridobivajo
čedalje večjo veljavo.

Na prelep sončen dan, v soboto, 10. 6., smo v društvu
organizirali izlet – plovbo po Ljubljanici z »Rečnimi
pirati«. Še preden smo se vkrcali na ladjico, smo odšli
v Črno vas in si ogledali Plečnikovo cerkev sv. Mihaela,
kjer je nazadnje služboval naš bivši župnik Primož
Lavtar. Prav prijazno nas je sprejel župnik Miro
Simončič in nam povedal nekaj o zgodovini krasne in
prav posebne cerkve, narejene iz lesa, kamna in opeke,
Plečnikove cerkve sv. Mihaela.
Vsi navzoči smo zbrali denar in darovali za mašo ob
drugi obletnici Primoževe smrti. Vse, ki bi se in se
boste udeležili maše, vas obveščam, da bo v četrtek, 10.
avgusta, ob 19.00 uri v Črni vasi. Če bo dosti zanimanja
in prijav, lahko v društvu organiziramo tudi avtobusni
prevoz. Lahko se obrnete na predsednico ali name.
Nato nas je pot vodila v Botanični vrt v Ljubljani. Imeli
smo kar nekaj časa, da si ogledamo rastline in okolico,
popijemo kavico ali se samo spočijemo v lepem
ambientu. Vsem, ki imate ob obisku Ljubljane kaj časa,
priporočam, da si ga ogledate, vstopnine ni.
V Trnovskem pristanu smo se vkrcali na ladjico
in si najprej ogledali center Ljubljane. Enkratno je
bilo videti naše glavno mesto z druge perspektive,
z reke Ljubljanice. Pot nas je na eni strani vodila do
vodne zapornice med Vrazovim trgom in Poljanskim
nasipom, v drugo smer pa vse do Podpeči v občini
Brezovica, na rob Ljubljanskega barja. Sama vožnja je
trajala nekaj več kot 5 ur, ampak je res prehitro minila.
Na ladjici smo imeli tudi dobro kosilo, kuharica
Barbara nam je postregla še s palačinkami, kavico in
sladoledom. Za prijetno vzdušje, glasbo in seveda tudi
nekaj besed, kje se peljemo in kaj vidimo, je poskrbel
kapitan ladje Arif.

Danijela je ljubiteljska
destilerka in to dejavnost
bi rada predstavila tudi
širši javnosti. Destilira
rastline, ki prosto rastejo v
naravi, in tudi tiste, ki jih
goji sama. Vse rastline, ki
jih uporablja,
up
porrab
a ljlja so
so aromatične
arom
om
mattič
ičn in tudi zdravilne oziroma
ugodno vplivajo na naše zdravje in dobro počutje.
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Bilo je prekrasno, čudovito. Vse je štimalo – najprej
vreme, krasen izlet, prijetni gostitelji, udobna vožnja
z avtobusom in šoferjem Jožetom in seveda dobra
družba. Super je bilo.

Ja, včasih izpolnim tudi kakšno željo. In želja naše
članice iz Malega Loga je, da na naši strani objavimo
fotografijo kapele Sv. družine v Malem Logu, saj je od
njene izgradnje minilo več kot 20 let.

Skupinsko slikico smo naredili v Črni vasi.

Kapelo so začeli graditi jeseni 1994, leta 1995 je
bila posvečena Sv. družini, 21. 7. 1996 jo je takratni
ljubljanski nadškof, msgr. Alojz Uran, blagoslovil.
Župnijska cerkev je kapeli podarila sliko Sv. družine
in zvon. Sliko je naslikal Simon Ogrin, zvon je bil ulit
1924 v Mariboru.

Več slik z izleta in vseh naših dejavnosti si lahko ogledate na Facebook strani Društva upokojencev Loški
Potok.

KULTURNA DEDIŠČINA - DRUGIČ
Ste 15. aprila prebrali sobotne Slovenske novice oziroma članek z naslovom Vsak član družine dobi svoj
kos? Naši članici Anica Car in Stanka Kordiš sta gostili
novinarja Iztoka Ilicha in mu pripravili tradicionalno
potoško velikonočno jed – potoško f´lejne (filanje).

Moram se zahvaliti ge. Marici, da vsa leta zvoni pred
mašo ali kadar v Malem Logu kdo umre, poskrbi tudi
za žegnano vodo in prižig sveč pred sv. mašo in hrani
tudi ključe kapele.

PLAN DELA ZA NASLEDNJE TRI MESECE:
JULIJ
obisk hribovskega vrta pri Lidiji in Petru Knavsu na
Hribu
■ pohod na Snežnik – lastni prevoz in malica v
nahrbtniku

■

AVGUST
■ 5. 8. - srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine
v Dolenjskih Toplicah, možnost triurnega kopanja
■ piknik v Ojstrici

Hvala obema za ohranjanje in prenašanje dediščine
Loškega Potoka.

KAPELA SV. DRUŽINE V MALEM LOGU

SEPTEMBER
dan za razvajanje v Izoli (kopanje ali pohod)
nabiranje in razstava gob s Tonetom Potiskom

■
■

SMEH NE ŠKODI:
Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pritoževali ...
“Igrišče je predolgo!” je rekel prvi.
“Jame so pregloboke!” je rekel drugi.
“Vzpetine so previsoke!” se je oglasil tretji.
Nato pa se je oglasil še najstarejši, osemdesetletni
France: “Če pogledamo vso zadevo še z druge plati,
je dobro vsaj to, da smo pri naših letih še vedno na
gornji strani trave!”

Ostanite zdravi. Se kmalu spet »vidimo«!
Za Vas zbrala, pripravila, fotografirala in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
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ŽEGNANJE PRI FARNI CERKVI V DRAGI
Dragarska farna cerkev je posvečena obiskanju device
Marije. Na zadnji majski dan obeležujemo praznik
obiskanja Device Marije. Pri sveti maši 28. 5. 2017
je župnik Bojan Traven v pridigi lepo predstavil
omenjeno praznovanje. Ob koncu maše se je zahvalil
vsem, ki na kakršenkoli način pripomorejo, da je v fari
vse urejeno. Mi pa smo se še posebej zahvalili našemu
župniku in Ivu Lovrinoviću, ki na prav poseben način
skrbi za farno cerkev. In če Iva poznate, potem veste,
da se le pri njem skriva ključ, ki našo cerkev odpre.
Po maši smo se zbrali pod lipo pri cerkvi. Pridne
faranke so poskrbele, da smo se posladkali s sladkimi
dobrotami, za okrepčilo pa KŠD in DU Draga.

Ob klepetu smo se še nekaj časa družili, nato pa smo
odšli vsak po svojih poteh. Če pa vas pot zanese v
Dragarsko dolino, pa si farno cerkev le poglejte.

Za Društvo upokojencev Draga in
Kulturno-športno društvo Draga
Nevenka Dražetić

NA POHOD DO KOČE NA KAMNEM GRIČU
Pomladansko vreme nas vedno privabi ven. In če smo iskreni, ga po mrzlih
zimskih dneh že prav komaj čakamo. Ne samo da se spomladi začnejo
opravila na vrtu, ampak se v nas prebudi tudi želja po različnih aktivnostih.
In to nam sončno in toplo pomladansko vreme tudi omogoča. Mi pa smo
tisti, ki si moramo vzeti samo čas.
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poteh cilju naproti. Vreme je bilo
sončno in gozdna senca nam
je ta dan zelo prijala. Družba je
bila prijetna, med pohodniki se
je razlegal smeh in čutiti je bilo
pozitivno vzdušje.
Na cilju smo poskrbeli, da
pohodniki niso bili ne lačni ne
žejni. Ob klepetu se je popoldne
prevesilo v večer in razšli smo
se v upanju, da se kmalu zopet
srečamo na kakšnem pohodu.
V Kulturno-športnem društvu Draga smo si vzeli čas
za pohod do koče na Kamnem griču. V soboto, 27.
maja, smo se odpravili iz Podpreske na pohod. Okoli
20 pohodnikov se je dobre volje odpravilo po gozdnih

Za Kulturno-športno društvo Draga
Nevenka Dražetič

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO BALINANJE
V NOVEM KOTU
Le kdo ga zdaj še ne pozna – tradicionalnega balinanja ekip v Novem Kotu?
Vaška skupnost Novi Kot
in Kulturno-športno društvo Draga ga poznata že
vrsto let, saj je to že tradicionalna prireditev med
prvomajskimi prazniki, ki
jo društvo in skupnost izpeljeta s skupnimi močmi.
V ponedeljek, 1. 5. 2017, smo se z ekipami, ki so si želele
balinati, srečali na balinišču v Novem Kotu. Vreme
je bilo sončno in balinanje je potekalo brez težav. V
balinarskih sposobnostih so se pomerile naslednje
ekipe: KŠD PUNCE, MARIJA, ZGURANCI, JUNCI,
PODPRESKA in KEMONT.

1. MESTO: MARIJA
2. MESTO: KŠD PUNCE
3. MESTO: PODPRESKA
Ekipa Marija je prejela tudi prehodni balinarski pokal.
V boju za najboljšega bližalca
balinarskega turnirja so se
zvrstili vsi člani ekip. Vsak se
je po svoje potrudil, a najbolj
se je potrudila članica ekipe
KŠD PUNCE, in sicer MATEJA
MUHIČ. Zasluženo je z najbolj
natančnim bližanjem prejela
pokal za najboljšega bližalca.
Naši KŠD-blagajničarki iz srca
čestitamo. Ne samo, da zna rokovati s financami KŠD,
ampak zna tudi z balinarskimi kroglami. Bravo!
Čestitamo vsem balinarjem in balinarkam, prav
posebej pa vsem prejemnikom pokalov.

Nasmejali smo se kot že dolgo ne. Vsak je malo
prispeval k prijetnemu vzdužju in vsak se je v ekipi
potrudil, da je balinarske krogle čim bolj približal. A
le eni ekipi je uspelo bližati najbolje in ta si je prislužila
1. mesto.

Maj - junij - julij 2017

Hvala vsem za pomoč pri izvedbi turnirja. Se vidimo
čez eno leto na tradicionalnem balinanju v Novem
Kotu.
Za Kulturno-športno društvo Draga
Nevenka Dražetič
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PRAVLJIČNE URE V KNJIŽNICI LOŠKI POTOK
Pravljična ura je oblika knjižne
vzgoje, ki otroke uvaja v
pravljični svet in knjigo in je
namenjena otrokom od 4. leta
dalje. V knjižnici v Loškem
Potoku redno izvajamo to obliko
knjižne vzgoje že od leta 2009,
tri leta po tem, ko je splošna
knjižnica pridobila nove prostore
v občinski stavbi.
Pri obveščanju otrok in staršev
nam na pomoč priskočijo na občini in v vrtcu v Podpreski. Na
tem mestu se za pomoč zahvaljujem g. Debeljaku in ge. Vesni
Mikolič.
Pravljičnih uric se udeleži različno število otrok, od pet
pa vse do enaindvajset. Otroci obiskujejo pravljične ure
tudi po več let, tako da se počasi med seboj že dobro
poznamo, se drug od drugega učimo in se veselimo
naslednjih srečanj. Srečujemo se enkrat mesečno od
oktobra do maja, in sicer ob torkih ob 17.30. Srečanja
običajno začnemo z ugankami, nadaljujemo pa s
pripovedovanjem ali branjem pravljice. Pravljici sledi
ustvarjanje na temo pravljice, ustvarimo npr. travnik,
po katerem se plazi volk, da bi slišal pravljico, žabico,
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ki se skrije v kapico Palčka
Pohajalčka, in še marsikaj.
Pravljice se lotevajo temeljnih
bivanjskih vprašanj – gre pravzaprav za domišljijsko ogledalo resničnosti, preko katerega
se učimo, premagujemo svoje
stiske in strahove, sprejemamo življenje. V pravljici je vse
mogoče (nadnaravni liki, čudežne preobrazbe, presežene
zakonitosti časa in prostora)
in po zapletih, dogodivščinah
in preizkušnjah nastopi srečen
konec oziroma razplet, kjer je
praviloma vse postavljeno na pravo mesto. Otroci si
ob vsaki prebrani ali slišani pravljici bogatijo besedni
zaklad, razvijajo domišljijo, se učijo razmišljanja in občečloveških vrednot.
Z oktobrom vas vabimo na pravljične urice v novi
sezoni. Starši otrok, ki bi želeli prejemati vabila na
pravljične urice, lahko izpolnite prijavnico v knjižnici v
Loškem Potoku ali na spletni strani Knjižnice Miklova
hiša in jo pošljete na e-mail illsikrib@rib.sik.si.
Tekst in foto: Anica Mohar, knjižničarka
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Aprilska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Preberi mi zgodbo. Kasneje so
najmlajši pravljico likovno upodobili in svoje risbice povezali v čisto pravo knjigo.
V mesecu maju so mali nadobudneži prisluhnili pravljici z naslovom Skuhaj nam pravljico in
izdelovali lepljenko.
Naše zveste bralce gotovo že zanima, katere knjižne novosti smo izbrali zanje za letošnji čas
počitnic in dopustov!
JULIE GARWOOD
Princ iz sanj

SANDRA BROWN
Ljubezen v Teksasu – Sage

Samo lady Esther, ena najbogatejših
in najvplivnejših dam v londonski
visoki družbi, je vedela, kako strta je
bila njena vnukinja Taylor Stapleton po
pobegu in poroki svojega zaročenca ter
njene sestrične. Da bi se Taylor izognila
skrbništvu brezvestnega strica, se poroči
z Lucasom Rossom, robatim ameriškim
rančarjem. Denar lady Esther mu bo omogočil, da se vrne
domov v Montano. Taylor pa v Ameriko žene drugačen razlog –
dragocena zapuščina, ki je svojemu čednemu možu ni razkrila,
saj se nameravata po prihodu v Boston raziti. Toda ko Lucas
opisuje življenje na robu divjine, začne neustrašna mlada dama
kovati drugačne načrte za prihodnost in prostrane montanske
planjave se ji zdijo čedalje bolj vabljive.

Sage je bila od nekdaj svojeglavo dekle.
Po propadli zaroki se odloči, da bi rada
sodelovala v družinskem podjetju, ki je tik
pred propadom, in ga skupaj z bratoma
poskušala rešiti po svojih najboljših
močeh. Ker je precej mlajša od obeh
bratov, je ta ne jemljeta resno in nanjo še
vedno gledata kot na nedoraslo smrkljo.
Sage mora dokazati tako sebi kot njima, da je kos delu v podjetju.
Pri tem pa se ubada tudi s težavami na ljubezenskem področju.
Domači ne vedo, da je zaroka preklicana in poroka odpovedana.
Edini, ki to ve, je Harlan Boyd, postaven mladenič, ki njenima
bratoma pomaga pri usmerjanju podjetja v nove vode. Z njim se
počasi, a gotovo zaplete v ljubezensko zvezo, boji pa se, kaj bodo
na vse skupaj porekli mama in brata z ženama.

JANA FREY
Jaz, drugačna

TADEJ GOLOB
Jezero

Kelebek je turško dekle. S starši in
bratom živi v Nemčiji, kjer ima prijatelje
in obiskuje šolo. Rada slika in opazuje
okolico. Kljub temu da se je njena
družina integrirala v nemško družbo
in okolico, ohranja turško tradicijo. Ni
poletja, ki ga ne bi preživeli na vzhodu,
ne praznovanja brez turške hrane in ne
dneva brez turških besed in priprošenj Alahu. Nežna in čuteča
Kelebek uživa v velikih in glasnih družinskih praznovanjih v
Turčiji, pa vendarle čuti, da je drugačna, da je tudi Nemčija
del nje.
Ko prestopi najstniški prag, ji je zapovedano nositi naglavno
ruto. Ne sme z vrstnicami zvečer v disko. Ko pa se zaljubi,
poprej oboževana turška kultura pokaže svoj pravi obraz.
Oropa jo svobode, poseže globoko v njeno zasebnost in
za vedno uniči odnose s sorodniki. Celo njen brat Sercan, s
katerim je odraščala in delila svoje sanje ter strahove, postane
njen sovražnik, zagovornik krive vere in nasilja. Le Alah jo
tiho in nežno opogumlja ter obsoja nasilna dejanja, storjena v
njegovem imenu.

Tadej Golob je eden najbolj samosvojih
slovenskih avtorjev s tematsko izredno
raznolikim naborom del. Jezero je
njegova prva kriminalka. Taras Birsa,
višji kriminalistični inšpektor Policijske
uprave Ljubljana, se na novoletni večer
vrača s smučanja na Voglu. Ko se skozi
snežni metež prebija proti domu, naleti
na dekle, ki je v reki našlo neprepoznavno truplo mlade ženske.
Kdo je žrtev? Kdo morilec? Je zločin zakrivil osamljeni norec, ali
je neznanka morala s poti zaradi zarote?

VICTORIA ALEXANDER
Njena visokost, moja žena
To je privlačna zgodba o princesi Tatiani
in markizovem sinu Matthewu. Ko sta se
srečala v Parizu, sta se zaljubila drug v
drugega. Tako silovito, da sta se hotela za
vedno podariti drug drugemu, in se brez
premisleka poročila. A že naslednji dan
nje ni več. On skuša najti uteho v delu.
A po petnajstih mesecih, treh tednih in
štirih dnevih se ona spet pojavi pred njim, da bi ga vpletla v
svoje načrte. Ali bo Matthew razumel, zakaj takrat ni mogla
ostati z njim? Se bo prepričala, da je on res pravi moški zanjo
kljub njenemu položaju?
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GAYLE FORMAN
Kamor je šla
Ameriška pisateljica Gayle Forman
(1970) je z romanom Če ostanem v hipu
osvojila bralce po vsem svetu, z njim
pa je prepričala tudi literarne kritike. V
nadaljevanju Kamor je šla spremljamo
Adamovo pripoved, polno pogubne
bolečine in novega upanja. Tri leta je
minilo od prometne nesreče in od takrat,
ko je Mia za vedno odšla iz Adamovega življenja. V New Yorku je
postala vzhajajoča zvezda šole Julliard, Adam pa na drugem koncu
Amerike oboževano rokovsko božanstvo s slavnim dekletom. Ko
se nekega dne po naključju srečata v New Yorku, se končno lahko
soočita s preteklostjo in odpre se jima okno z razgledom v skupno
prihodnost. Bosta zmogla najti pot drug do drugega?
S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvani izbor
nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški
Potok! Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnjega
poletja, oddahnite si od vsakodnevnih skrbi in obveznosti ter
polni svežega elana krenite novim zmagam naproti. Radi in
lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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KRATKA INFORMACIJA O OBČNEM ZBORU OZVVS RIBNICA
DNE 31. 03. 2017
Temeljno poslanstvo Zveze veteranov vojne za
Slovenijo je ohranjanje spomina na osamosvojitveni
proces in osamosvojitveno vojno leta 1991 ter njenih
vrednot. Tako kot vsaka organizacija pregleda svoje
delo na občnem zboru, je tudi Območna organizacija
veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Ribnica
organizirala svoj občni zbor dne 31. 03. 2017.

Slavnostni del občnega zbora se je začel s prihodom
prapora ob zvokih koračnice, sledilo je predvajanje
himne in svečanega veteranskega dejanja. Glavna
točka v tem delu poteka zbora je bil kulturni program,
ki so ga zelo lepo izvedli učenci Osnovne šole Ribnica
in Glasbene šole Ribnica.
Učenci obeh šol so stalni izvajalci kulturnega
programa OZVVS Ribnica. Občnemu zboru dajo s
svojim programom značaj slavnosti in proslavitve
samostojnosti naše države. Zato je OZVVS Ribnica v
skladu s svojim Pravilnikom o priznanjih na občnem
zboru podelila priznanje – ZAHVALO Osnovni šoli
dr. Franceta Prešerna Ribnica in Glasbeni šoli Ribnica.
Delovni del občnega zbora se je začel z izvolitvijo
delovnih teles vodenja zbora. Sledili sta poročilo o

opravljenih aktivnostih OZVVS Ribnica v letu 2016
ter finančno poročilo. Ustno sta poročala predsednik
in sekretar, izdelani sta tudi podrobni poročili v pisni
obliki. Predsednik se je v svojem poročilu posebej
zahvalil članom za njihovo zvestobo ter vsem trem
občinam, Ribnica, Sodražica in Loški Potok, UE
Ribnica, ZVVS, PVD Sever – Odbor Kočevje - Ribnica,
ZBNOB Ribnica in sosednjim OZVVS – Kočevje,
Velike Lašče, Grosuplje, Litija - Šmartno in Domžale
– za dobro sodelovanje. Svoje poročilo sta predstavila
tudi člana nadzornega odbora in častnega razsodišča.
Poročila so bila sprejeta soglasno brez pripomb. Nato je
sledila predstavitev načrta dela za leto 2017, predstavila
sta ga predsednik in sekretar. Tudi načrt poslovanja je
bil sprejet soglasno in brez pripomb.
Na osnovi Pravilnika o priznanjih je član Ivan Ruparčič
prejel bronasto priznanje OZVVS za svoje dosežke na
športnem področju.

Na koncu je predsednik predstavil plan letošnje
strokovne ekskurzije v Belo krajino, nato pa je sledilo
še kratko družabno srečanje.
Poročilo napisal: Franc Mihelič

VABILO
Vse, ki ste se srečali z boleznijo rak,
vabimo v
Skupino za samopomoč bolnikov/
bolnic z rakom Ribnica.
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.
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Pridružite se nam, predhodna prijava ni potrebna.
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!
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

Odmevi

V SLOVO

OPRAVIČILO
Družini pok. Albina Ješelnika se opravičujem za
napako v objavi zahvale v 2. letošnji številki Odmevov.
Obžalujem, da je prišlo do spremembe teksta, ki je
bil oddan za objavo. Vem, da so bili svojci pokojnega
globoko prizadeti, in prosim, da sprejmejo opravičilo.
V tej številki objavljamo pravilni tekst zahvale.
Mojca Lavrič,
odgovorna urednica Odmevov

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

In je odšel

ALBIN JEŠELNIK
1938–2017
Novi Kot 40
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 njegovi

Kako je hiša strašno prazna,
odkar te v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila draga mama,
stara mama, prababica in sestra

MARIJA KNAVS

ZAHVALA
Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je zapustil

JERNEJ RUS
iz Travnika 56

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje
ter darovali sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti
k večnemu počitku.
Hvala tudi g. župniku Bojanu Travnu za lep poslovilni
obred in pevskemu zboru za lepo zapete pesmi.
Počivaj v miru, mama.

Ob njegovi smrti se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem,
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej
se zahvaljujemo našim gasilcem in gasilcem iz Ribnice,
ki so sodelovali pri poskusu oživljanja, ter dr. Petru Rusu
in ostali dežurni ekipi Zdravstvenega doma Ribnica.
Zahvaljujemo se tudi gasilcem naše gasilske zveze za lepo
izvedbo pogreba ter Marku Lavriču za ganljive poslovilne
besede. Hvala tudi gospodu župniku Bojanu Travnu za
opravljen poslovilni obred, pevcem za lepo zapete pesmi
ter Komunali Ribnica za opravljene storitve.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

rojena Debeljak, iz Retij 61
(24. 09. 1931–30. 03. 2017)

Majj - ju
M
Ma
juni
junij
nij - jjulij
uli
lijj 20
li
2017
017
1

39
9

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

OPTIK
JANEZ POZNIČ s.p.

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

Vrvarska 3, 1310 Ribnica
info 01 / 836 03 67
Delovni čas:
od pon. do pet.
od 9h do 19h
Sobota in nedelja zaprto!
Hvala za obisk - se priporočamo!

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(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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