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OBVESTILA

ZBIRNI CENTER V MALEM LOGU ODPIRA SVOJA VRATA
V mesecu novembru 2015
bo začel obratovati zbirni
center v Malem Logu.
V zbirni center boste lahko pripeljali in oddali naslednje
vrste odpadkov: kosovne odpadke (vzmetnice, postelje,
sedežne garniture), odpadno električno in elektronsko
opremo, nevarne odpadke (baterije, kemikalije, zdravila, sijalke ...), plastiko, papir in karton, les, gume, steklo,
kovine, obleke in tekstil, čevlje, embalažo od bal, salonitke, gradbene odpadke ...
Oddaja ločeno zbranih frakcij bo za gospodinjstva
brezplačna. Skladno s cenikom se plača le za oddajo
gradbenega materiala in salonitnih plošč.

Naprošamo vas, da se držite uradnih ur zbirnega centra
in da ne puščate odpadkov na dvorišču ali pred vrati
zbirnega centra. Odpadki, ki jih boste pripeljali v zbirni
center, morajo biti pravilno pripravljeni za oddajo
(embalaža od bal za seno čista, salonitne plošče zložene
na paleti in ovite s folijo, avtomobilske pnevmatike
ločene od platišč, električna in elektronska oprema
nepoškodovana (škodljivi izpusti v okolje) ...). Odpadke
boste nato po navodilih in s pomočjo našega delavca
odložili v ustrezen zabojnik v zbirnem centru.
Odvoz kosovnih odpadkov po sistemu na klic bo še
vedno potekal tako kot do sedaj. Enkrat letno vam brezplačno odpeljemo do 3 kubične metre kosovnih odpadkov.
Surovine, ki jih zberemo ločeno (papir, steklo, pločevinke in plastenke ...), se namreč vrnejo v ponovno snovno
predelavo oziroma se reciklirajo. S tem razbremenimo
odlagališča odpadkov, ohranimo naravne vire (gozd ...)
in zmanjšamo porabo energije. Z ločenim zbiranjem
odpadkov torej industriji zagotovimo stalen vir dragocenih surovin in energije, odlagališča in naše okolje pa
so manj obremenjeni.
Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču in bremenili
naše okolje, postanejo v drugačni obliki spet uporabni.
Za vse dodatne informacije o oddaji odpadkov v zbirnem
centru ali za naročilo odvoza kosovnih odpadkov nas
lahko pokličete na telefon 01/8359-080 ali nam pišete na
e-mail: komunala.ribnica@siol.net.
Komunala Ribnica d. o. o.

Zračni posnetek Zbirnega centra Mali Log

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA
OD 01. 11. 2015 DALJE:
Sreda: od 15. do 17. ure
Sobota: od 9. do 12. ure

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
Fotografija na naslovnici:
Občinski nagrajenci 2015, foto: Vinko Košmerl
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VABILO
Vabimo vas na odprtje zbirnega centra,
ki bo v sredo, 28. 10. 2015, ob 14. uri.

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

Vabljeni!

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 4. december 2015.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Spoštovani občanke in občani!
Gospodarska dejavnost v Sloveniji se počasi krepi,
posledično se zmanjšuje tudi število brezposelnih. Podobno je tudi v naši občini. To je priložnost tudi za vse
tiste, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti.
Časi se spreminjajo, nekatera delovna mesta in panoge
počasi zamirajo, pojavljajo pa se nove. Ena takih panog
je tudi klasična pošta, ki jo zamenjujejo elektronske
komunikacije in storitve. Posledično prihaja tudi do
reorganizacije poštnega omrežja. Namesto klasičnih
pošt z zaposlenimi uslužbenci Pošte Slovenije uvajajo
drugačne oblike delovanja. Ena od možnosti je pogodbena pošta. Taka pošta že deluje na Blokah, sprememba v tej smeri se nam obeta v bodočnosti tudi na Hribu
v Loškem Potoku. Še pred tem pa se obeta sprememba v Dragi. Zaradi bistveno zmanjšanega prometa na
pošti Draga je bila s strani Pošte Slovenije ponujena
možnost za najemno pošto. Kljub trudu nam ni uspelo
dobiti najemnika, zato Pošta Slovenije namerava uvesti
»pismonoško pošto«.

Pošta v Dragi
Poglavitna sprememba je, da pošta ne posluje v sedanjih prostorih, pač pa pismonoša opravlja poštne storitve v prilagojenem dostavnem avtomobilu. Opravlja
pa vse storitve kot do sedaj. Pošta Draga ohrani poštno
številko 1319, vsa gospodinjstva dobijo službeno telefonsko številko poštarja, tako da se je možno dogovoriti za obisk na domu ob določeni uri, kar je za manj
mobilne uporabnike prednost.

Preden pa se bo
to zgodilo (najbrž
v začetku leta
2016), boste o
vsem
obveščeni
še s strani Pošte
Slovenije.
Kot sem omenil
že v uvodu, se
pojavlja vse več
poklicev, ki niso
vezani na določeno
lokacijo, pač pa
je
pomembna
dostopnost
do
interneta in ne več bližina večjih središč. V celotni
občini Loški Potok je urejena ustrezna oskrba
z elektriko, telefonijo, internetom, na celotnem
območju Dragarske doline je na voljo optika do
vseh uporabnikov, kar ni primer niti v večjih
mestih.
Vse našteto omenjam zato, ker menim,
da bomo morali več delovnih mest
ustvariti sami, pogumno stopiti v svet
podjetništva in ne čakati na službe, ki
so vse manj zanesljive. Na tej poti lahko računate tudi na podporo občine.
Tako za namen svetovanja in pomoč
pri začetnih korakih v podjetništvo
namenjamo nekaj denarja Območni
obrtno-podjetniški zbornici Ribnica
(e-naslov: ooz.ribnica@ozs.si). Ravno
tako je Občina Loški Potok soustanoviteljica Razvojnega centra Kočevje
Ribnica (www.rc-kocevjeribnica.si), ki
je bil ustanovljen z namenom pospeševanja malega gospodarstva. Tu dobite
tudi informacije o programu Pokolpje,
ki prinaša določene ugodnosti in sofinanciranje dejavnosti tudi poslovnim
subjektom v naši občini. Program Pokolpje zajema sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem (Kočevje, Loški
Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika).
Tudi s projektom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v centru Hriba računamo na
domače izvajalce te dejavnosti – ne le za upravljanje s
kurilnico, pač pa tudi za dobavo sekancev.
V mesecu oktobru so vsa gospodinjstva v občini dobila
vprašalnik v zvezi z zaposlovanjem, s katerim bi radi
pridobili podatke za nadaljnje delovanje na področju
zaposlovanja in podjetništva. S pomočjo tega vprašalnika bomo tudi pripravili prospekt za potencialne investitorje na lokaciji bivšega Lika v Podpreski.
Ivan Benčina, župan

Avgust - september - oktober 2015
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OBČINSKI SVET

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 17. 9. 2015
Občinski svet se je seznanil s poročilom podjetja Avtotrade d. o. o. o poslovanju v poslovnem letu 2014.
Poročilo je podala direktorica, ga. Marta Bajc. V letu
2014 je KTC ustvaril 1.312 EUR minusa. Zaposlena je
ena oseba za 8 ur in ena za 4 ure. Veliko denarja je bilo
porabljenega za nabavo drobnega inventarja. Veliko je
bilo narejenega na programih, kjer je glavno oglaševanje možnosti ogleda medveda, novost v jesenskem
času pa tudi poslušanje in opazovanje jelenjega rukanja. Urejena je spletna stran, ki je tudi prevedena
v tri jezike. Oglaševanje storitev je na več družbenih
omrežjih. Rezervacije si potencialni gostje lahko uredijo preko Booking.com, HRS.com, Agoda.com, TripAdvisor.com, AirBnb.com.
Ves čas narašča število nočitev.
Veliko pozornost posvečajo gostinski ponudbi in
ponujajo dobro lokalno pridelano hrano s priokusom moderne kuhinje. V okviru ponudbe poslovnim
gostom so oblikovali več različnih jedi s tipičnimi potoškimi imeni in tudi tako skrbijo za čim večjo prepoznavnost kraja in okolja.
Občinski svet se je seznanil tudi z letnim poročilom o
poslovanju enote DSO Grosuplje v Loškem Potoku v
letu 2014. To leto je bilo od odprtja leto največjih investicij v dom. Izpeljanih je bilo nekaj gradbenih posegov, ki jih je vodila občina. Opremljena je bila pralnica,
ki zdaj obratuje, urejeni sta bili prezračevanje z rekuperacijo in klimatizacija prostorov, izdelana sta bila
nadstreška pred in za domom, velika pridobitev za stanovalce pa so zunanje sprehajalne površine in most, ki
predstavlja povezavo dementnega oddelka z zunanjimi
površinami. Novozgrajeno sprehajališče je ena redkih
takih površin ob domovih za starejše v Sloveniji in
predstavlja nadstandard. Sicer pa je poslovanje v letu
2014 potekalo dovolj stabilno. Realizacija finančnega
poslovanja v enoti Loški Potok je bila v skladu z načrtovano, z manjšimi odstopanji. Bilanca uspeha prikazuje prihodke v višini 924.190,39 EUR in odhodke v
višini 1.079.378,82 EUR. Končni rezultat poslovanja je
primanjkljaj v višini 155.188,43 EUR, ob upoštevanju
dejstva, da je bilo v rekonstrukcijo in dograditev enote DSO Loški Potok vloženih s strani DSO Grosuplje
250.000,00 EUR.
V zadnjem času se je ponovno pojavilo zanimanje za
storitev pomoč družini na domu, ki jo za občino Loški Potok v skladu s sklenjeno pogodbo izvaja DSO
Grosuplje. Zato je bila pripravljena kalkulacija za določitev cene te storitve. Na podlagi izračuna polna cena
efektivne ure znaša 18,79 EUR. V skladu z 99. členom
Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna storitev
subvencionirati z najmanj 50 %. Sosednje občine imajo
cene za uporabnika po 5 EUR na uro, razliko pa pokrivajo iz proračuna.
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Občinski svet je dal soglasje k predlagani ceni storitve
pomoč družini na domu v višini 18,79 EUR za efektivno uro dela. Odločil je tudi, da bo cena storitve pomoč
družini na domu za uporabnika 5,00 EUR za uro efektivnega dela, razlika do polne cene pa bo subvencionirana iz občinskega proračuna.
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka je podala predlog
za sofinanciranje razširjenega programa OŠ, ki se financira iz sredstev lokalne skupnosti. Občinski svet
je sprejel sklep, da bodo iz občinskega proračuna tako
financirane naslednje dejavnosti, ki jih ministrstvo za
izobraževanje ne sofinancira:
– jutranje varstvo učencev 1. razreda in varstvo vozačev;
– učenje ene ure angleščine tedensko kot prvega tujega jezika v 2. in 3. razredu v Loškem Potoku in v
kombiniranem oddelku v Podpreski;
– občina bo zagotovila potrebna sredstva za prevoz
otrok v letno šolo v naravi, zimsko šolo v naravi in
teden dejavnosti v CŠOD;
– če bo objavljen razpis MIZŠ za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme, se bo šola
prijavila za pridobitev opreme v vrednosti 5.000,00
EUR, pri čemer bo delež občine znašal 2.500,00
EUR;
– občina bo v skladu z odločbo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami financirala tudi
učno pomoč pedagoga varovanki vrtca v obsegu 2
ur tedensko.
V skladu z veljavno zakonodajo je bil sprejet elaborat o
oblikovanju cen za izvajanje storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.
Župan je občinski svet seznanil z izvrševanjem proračuna v obdobju januar–junij 2015. Skupni prihodki so
v tem obdobju znašali 1.114.929 EUR, kar predstavlja
40,9 % predvidenih v sprejetem proračunu za 2015.
Davčni prihodki so doseženi v višini 628.112 EUR oziroma 45,4 % predvidenih, nedavčni 167.454 EUR ali
57,5 % predvidenih, kapitalski prihodki v višini 10.587
EUR, kar je 06,3 % predvidenih, ter transferni prihodki 308.775 EUR oziroma 28,80 %. Najpomembnejši
prihodek je bila dohodnina, ki je bila v I. polletju dosežena v 46 % predvidene.
Skupni odhodki so ob polletju znašali 676.967,00 EUR
oz. 24,6 % predvidenih za leto 2015. Tekoči odhodki
so znašali 258.271,00 EUR ali 44,1 %, tekoči transferi
258.983,00 EUR, kar je 43,4 % predvidenih, investicijski odhodki 159.527,00 EUR ali 10,5 % ter investicijski
transferi 185,00 EUR.

Odmevi

OBČINSKI PRAZNIK
Skupni doseženi prihodki presegajo dosežene odhodke, kar predstavlja tekoči proračunski presežek v višini
437.962,00 EUR. V tem obdobju je bilo izvršeno tudi
odplačilo dolgov v višini 25.000,00 EUR iz naslova dolgoročnega kredita, ki je bil v letu 2014 najet v višini
300.000,00 EUR.

Občinski svet je sprejel tudi sklepe o podelitvi letošnjih
priznanj, ki so bila podeljena na osrednjem praznovanju občinskega praznika, 3. 10. 2015.

Sprejeta sta bila tudi novi statut in poslovnik občinskega sveta. Oba do sedaj veljavna akta sta bila še iz
leta 2006 in ju je bilo potrebno uskladiti s spremenjeno
zakonodajo s tega področja.

Župan je občinske svetnike seznanil z investicijo »Sanacija vodovoda, obnova meteorne kanalizacije, izgradnja fekalne kanalizacije, obnova javne razsvetljave in
obnova ceste vodohran Hrib–vodohran Mali Log«.

Sprejetih je bilo tudi nekaj sklepov v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi nepremičninami.

Mojca Lavrič

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015
Občinski svet občine Loški Potok je v letu 2005 določil,
da ima občina Loški Potok občinski praznik 4. oktobra. Na ta dan leta 1875 se je začel redni šolski pouk v
osnovni šoli v Loškem Potoku. Občinski praznik praznujemo prvo soboto v oktobru.
Kot vse dosedanje osrednje prireditve ob občinskem
prazniku je bila tudi letošnja prazniku primerno svečana. »Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, začenjamo osrednjo prireditev ob občinskem prazniku občine
Loški Potok!« S temi besedami se je prireditev uradno
pričela ob primerno slovesnem tonskemu avizu.
Najavi je sledil prihod praporov vseh občinskih društev in organizacij s sedežem na področju naše občine,
pod poveljstvom Staneta Mišiča, poveljnika Gasilske
zveze Loški Potok.
Po mimohodu praporščakov je mladinski pevski zbor
Osnovne šole dr. Antona Debeljaka zapel slovensko
himno.
Uvodnemu nagovoru voditelja Tomija Gavraniča in
pozdravu gostov (počastili so nas poslanec Jože Tanko,
župani bližnjih občin Jože Levstek, Blaž Milavec, Jože
Doles in Lilijana Butina ter podžupan Kočevja Roman Hrovat, potoški župnik Bojan Traven, predsednik
Okrajnega sodišča v Kočevju Blaž Volf, predstavnika
Policijske postaje Ribnica, direktorji javnih zavodov
in podjetij, katerih soustanovitelj je Občina Loški Potok, delegacija Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Ribnica s svojim predsednikom in seveda
veliko število domačih občanov, ki so občinski praznik
vzeli za svojega in mu s svojo prisotnostjo izkazali primerno čast) je sledil slavnostni govor župana g. Ivana
Benčine.
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Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo
pozdravljeni na današnji prireditvi ob občinskem prazniku občine Loški Potok! V veselje in čast mi je, da
v naši sredi lahko pozdravim tudi visoke goste, ki so
se odzvali našemu povabilu, ter prejemnike letošnjih
občinskih priznanj.
Občinski praznik je priložnost za pogled nazaj, da vidimo, s čim smo se ukvarjali v preteklem letu, čas za
pogled naprej, pa tudi čas, da nagradimo tiste, ki so
dali življenju, bivanju in promociji naše občine viden
prispevek, ki je bil opažen s strani občanov, ki so tudi
podali predloge za današnje nagrajence.
Letos poleti smo začeli z izgradnjo centra za kosovne
odpadke v Malem Logu. Investicijo v višini 180.000
EUR smo delno financirali s sredstvi, ki jih država namenja investicijam v občinah, delno pa iz proračuna.
Investicija je pomembna iz več razlogov. Prvi je skrb za
okolje, drugi, da naredimo občanom odvoz kosovnih
odpadkov dostopnejši, tretji pa, da še bolj spodbudimo
ločevanje odpadkov. Računamo, da bomo prve odpadke lahko tja odvažali že konec oktobra.
Od vseh komunalnih dejavnosti je najpomembnejša
nemotena in kvalitetna oskrba s pitno vodo. V tem
mandatu bomo vodi namenili posebno pozornost. Zaradi pogostih okvar na cevovodu med vodohranoma
na Hribu smo se po posvetu s Hydrovodom odločili za zamenjavo cevi na tem odseku. Hkrati pa se na
delu trase, ki gre preko naselja, urejata tudi fekalna in
meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Zaključek
investicije planiramo v začetku novembra. Večji del investicije pokrivamo z namenskimi sredstvi za vzdrževanje vodovodnega omrežja in lokalnih cest.
Poleg tega smo jeseni zgradili servisno cesto do glavnega vodohrana pod Dednikom, kjer je posegov največ. Po sedanji cesti je bil dostop otežen, sedaj smo
omogočili boljšo dostopnost tako za sprotne servisne
posege kot za bodoče investicije, ki jih bomo morali še
izvesti na vodovodnem omrežju.

5

OBČINSKI PRAZNIK
Naj omenim še, da smo poleti nabavili nov
zobozdravstveni stol za ambulanto v Loškem Potoku,
vrednost investicije pa je bila nekaj čez 20.000 EUR.
Še pogled naprej.
Največja investicija, ki nas čaka, bo izgradnja kanalizacijskega omrežja v ožjem delu občine. Zadeva je v
zadnji fazi projektiranja, pričakujemo, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili v začetku prihodnjega leta.
Potem pa v lov na denar, ker v finančni perspektivi do
leta 2020 evropskega denarja za tovrstne projekte ni.
Poleg tega pripravljamo projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za center Hriba. Če ne bo večjih
težav, pričakujemo začetek delovanja že za naslednjo
kurilno sezono. Planiramo, da bo ogrevanje cenejše,
hkrati pa bo denar, ki je do sedaj odtekal iz občine, ostal doma, saj računamo na domače dobavitelje lesnih
sekancev.
Poleg tega pripravljamo projekt za vključitev nove vrtine na Hribu v vodovodno omrežje, izgradnjo še enega vodohrana ter priključitev zaselkov Dednik in Bela
Voda na centralni vodovod.
V pripravi je tudi projekt za razširitev vrtca. Nameravamo zgraditi dodatne prostore, saj sedaj vrtec deluje
na treh lokacijah. Vi pa glejte, da ne bo prazen.
Zdravo gospodarstvo je ključ do boljšega standarda.
Ukvarjamo se tudi s tem. Radi bi spodbudili več občanov, da se podajo v podjetniške vode, radi bi oživili lokacijo v Podpreski, ustanavljamo računovodski servis,
pomagali bomo pri ustanovitvi zadruge, ki bo lahko
kandidirala za posek v državnih gozdovih, ko bo zakonodaja to omogočala.
Udobne službe z visoko plačo so redke, tiste, ki obstajajo, pa so žal že zasedene, tako da se bo treba bolj zanesti nase in na svoje sposobnosti.
To in še več lahko dosežemo le s skupnimi močmi, sodelovanjem in z zavedanjem, da mora vsak nekaj prispevati za skupnost, za dobrobit nas vseh. Tako kot je
imel navado reči pokojni Janez Bambič – občina smo
ljudje.
Želim vam prijeten večer tako na prireditvi kot tudi po
njej nadstropje nižje.

jim je bilo v dolgih zimah malo topleje. Prikazali so
tudi luščenje boba. Najbolj do srca pa nam je šel prizor,
ko so se po dolgi zimi moški vrnili iz hrvaških gozdov
in jim je vsa družina radostno stekla v objem.

V slavnostnem delu prireditve so občinski svetniki,
izvoljeni na lanskih lokalnih volitvah, iz rok župana
prejeli listine o izvolitvi in znake, ki jih bodo spominjali na mandat, ko so opravljali funkcijo občinskega
svetnika.

V kulturnem programu po županovem govoru smo
poslušali nekaj recitacij in zapetih pesmi na temo
»kako radi hodimo v šolo«, ki so jih predstavili osnovnošolci in ob katerih smo se spomnili vsak svojih šolskih dni, in zdelo se mi je, da smo se kar malo muzali.
Med pesmimi so učenci odigrali prizor »Hrvatarji«,
ki je nastal po zapisu v istoimenski knjigi »potoške«
pisateljice Zofke Kveder. V njem je prikazano, kako je
Potočanom v 19. in tudi še v 20. stoletju teklo življenje
pozimi, ko so moški odhajali v hrvaške gozdove in tam
opravljali težko fizično delo: sečnjo, obdelavo in spravilo lesa. Ženske in otroci pa so pozimi doma cufali,
gredašili, predli, sukali in navijali domačo volno ter iz
nje delali topla oblačila: predvsem jope in nogavice, da
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Sledila je podelitev občinskih priznanj. Po sklepu 5. redne seje občinskega sveta z dne 17. 9. 2015 so občinska
priznanja prejeli:
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OBČINSKI PRAZNIK
Prostovoljno gasilsko društvo Travnik je prejelo listino
Občine Loški Potok za dolgoletno pomoč pri izvedbi proslave pri partizanski bolnici Ogenjca in za prispevek k razvoju vasi Travnik. Prejelo je tudi denarno
nagrado v višini 420,00 EUR.

Ga. Nevenka Dražetić iz Podpreske je prejela listino
Občine Loški Potok za dolgoletno aktivno delovanje
na različnih funkcijah v Kulturno-športnem društvu
Draga in ostalih društvih Dragarske doline.
G. Jacques Ioset iz Švice je prejel grb Občine Loški Potok za promocijo in razvoj ekološkega turizma v občini
Loški Potok.

Priznanje prejme: Prostovoljno gasilsko društvo Travnik.
G. Alojzij Knavs s Hriba je prejel listino Občine Loški Potok za dolgoletno aktivno delovanje za razvoj in
napredek vasi Hrib in planinske koče na Kamengriču.

Priznanje prejme: g. Jacques Ioset iz Švice.
Ob razglasitvi prejemnikov so bile predstavljene tudi
obrazložitve podeljenih priznanj. Prejemniki priznanj
so bili nagrajeni tudi z bučnim aplavzom, po katerem
lahko sklepamo, da so prisotni z izborom nagrajencev
soglašali.
G. Ioset se je v imenu nagrajencev zahvalil za izkazano čast in županu izročil izvod svoje knjige »Lunes de
Miel«.
Ob koncu uradnega dela prireditve je bil še slovesen
odhod praporov s prizorišča.

Priznanje prejme: g. Alojzij Knavs s Hriba.

V zadnjem delu osrednje prireditve ob občinskem prazniku je telovadnico osnovne šole napolnila glasba ansambla Dupljak, ki je bila prijetna tako za ušesa kot za
oči. V polurnem programu so nam predstavili različne
skladbe – slovenske, dalmatinsko pa tudi kostelske.
Dobro razpoloženi smo po prireditvi najprej poizkusili
domači »upokojenski čajček«, ki so ga ob razstavi čajnikov ponudile potoške upokojenke, kasneje pa smo
poklepetali in nazdravili še v jedilnici osnovne šole.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali svoj delež k
temu, da je bilo praznovanje lepo in prijetno. In seveda, vidimo se spet oktobra 2016!
Mojca Lavrič

Priznanje prejme: ga. Nevenka Dražetić iz Podpreske.

Avgust - september - oktober 2015

7

IZ POSLANSKIH PISARN

PRORAČUNA ZA PRIHODNJI LETI
da bodo občine izvajale samo transferne naloge, kot je
to običajno za javne zavode.
Je pa precej nerazumljivo, da vlada pomembno povečuje sredstva za socialo, ob tem da se stalno hvali, da nezaposlenost nezadržno pada oz. da je tistih, ki potrebujejo
tovrstno pomoč, vedno manj. Zakaj torej so sredstva na
tej postavki višja?

Predsednik vlade dr. Miro Cerar in minister za finance dr. Dušan Mramor sta nedavno parlamentarcem
predstavila proračuna za prihodnji dve leti. Čeprav gre
za zakonsko obvezo vlade, ki mora proračuna pripraviti do predpisanega roka, sta ga predstavila kot najpomembnejši dosežek vlade. Kot neke vrste reformo reform, s katero so v koaliciji zelo zadovoljni. Potrebno je
reči, da sta s predstavitvijo aktov povzročila kar precej
nelagodja.
Nedavno sta se oba (celo v tujini) pohvalila, da imamo
po dolgem času ponovno spodbudno gospodarsko
rast in da je to zasluga te vlade. Kar seveda ne drži,
ker ta vlada ni sprejela še nobenih ukrepov izvoznih
ali investicijskih spodbud, izboljšav davčne politike
ali ukrepov na trgu dela. Nesporno dejstvo je, da je k
rasti največ prispevala rast izvoza, torej gre za rezultat
gospodarstva in pospešenega priliva sredstev EU za
poplačilo v zadnjem letu izvedenih in zaključenih
predvsem lokalnih – občinskih investicij iz t. i. stare
finančne perspektive (2007–2013). Denar iz nove EUfinančne kvote za Slovenijo (2014–2020) se skoraj ne
črpa, ker ni pripravljenih projektov. To se vidi tudi na
prihodkovni strani proračuna, saj predvideni prihodki
iz tega naslova dosegajo le še približno 1/3 dosedanjih.
Je pa ob vseh dobrih kazalnikih, ki so se zgodili predvsem zaradi ugodnih ekonomskih trendov v državah, v
katerih imajo slovenska podjetja poslovne povezave in
ki blagodejno vplivajo na rast proračunskih prihodkov,
presenetljiv razrez proračuna.
Če vlada bistveno znižuje odhodke za investicije, to pomeni veliko manj denarja za vsakovrstno infrastrukturo – za ceste, železnice, za sofinanciranje projektov občin ... Ob tem ni moč prezreti, da so se znatno znižala
sredstva za sofinanciranje občinskih investicij in da so
velike težnje, da se redni prihodki občin ohranijo največ na dosedanji ravni. Ob tem bosta občine doletela še
delna sprostitev plač v »občinskem« javnem sektorju in
popravek nekaterih socialnih transferjev, kar pomeni,
8

Zelo problematična je tudi odločitev vlade, da bo povečevala zaposlovanje v javnem sektorju. Namesto racionalizacij, odprave nepotrebnih uradov ali njihovega
združevanja, zmanjševanja birokratskih ovir in ukinjanja nepotrebnih obrazcev bo vlada pospešila, sprožila
prav nasproten proces. Npr. namesto da bi odpravila
vrednotnice, prevoznice in drugo nepotrebno birokratsko navlako, bo, kot kaže, to še nadgradila, s čimer se
bodo procesi odločanja samo še podaljševali in komplicirali.
Minister Mramor je v nastopu navedel, da je letošnji
BDP (2015) še vedno kar 15 % nižji od tistega iz leta
2008. Torej toliko manj ta država ustvari. Če pogledamo vladne »proračunske« odločitve, vidimo, da vladni
ukrepi ne gredo v smeri izboljševanja okoliščin za pospešeno odpravljanje tega zaostanka. Skoraj noben pomemben proračunski ukrep ni temu namenjen, kot ni
bil v času Pahorja ali Bratuškove. Zato nas ne preseneča,
da sta nas po standardu (kupni moči) že presegli Poljska, Češka, da so se nam zelo približali Slovaki in baltske države. Žal nismo dobro izkoristili kriznih časov in
s takim pristopom ne bomo izkoristili tudi tega obdobja
gospodarske rasti.
Prav zaradi napačnih proračunskih pristopov in
nepripravljenosti na reformne ukrepe Pahorjeve,
Bratuškove in Cerarjeve vlade smo v SDS zelo kritični.
Zamujenih zadev ni moč nadoknaditi na preprost način.
Vse te vlade so imele možnost, da bi vsaj prekopirale
ukrepe, ki so jih v njihovih obdobjih vlekle vlade drugih
evropskih držav, če že niso bile sposobne sproducirati
svojih. Vse te vlade so čakale zgolj na »božjo pomoč« in
da se bo zgodilo nekaj samo od sebe zaradi pozitivnih
premikov pri naših najpomembnejših gospodarskih
partnericah. Nekaj tega nas je sicer doseglo, oplazilo,
pomemben del pa nas je zaradi nepripravljenosti
navedenih vlad obšel. Ker niso hotele sprejemati
nepriljubljenih ukrepov, niso mogle niti stimulativnih,
zato do prestrukturiranj skoraj ni prišlo.
Glede na zapisano lahko ugotovim le, da poziv predsednika vlade dr. Mira Cerarja na začetku usklajevanja
proračunov ni bil uspešen. Proračuna nista niti optimalna, še manj pa razvojno naravnana, ustvarjata pa vse pogoje, da bomo še naprej drseli po lestvicah uspešnosti in
da nas bodo še naprej prehitevale mnoge države. Tudi
tiste, za katere si tega včasih niti v sanjah ne bi mislili.
Jože Tanko
poslanec SDS

Odmevi

IZ POSLANSKIH PISARN

NOVA SLOVENIJA ZA VIŠJE PLAČE ZAPOSLENIH IN NIŽJO
OBDAVČITEV SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Prišla je letošnja
jesen, z njo pa v
parlament tudi
predlog državnega proračuna
za leti 2016 in
2017. V Novi
Sloveniji smo
do njiju kritični,
saj ne obetata
nobenih strukturnih reform, prav tako pa po našem mnenju nista dovolj ambiciozno zastavljena. Namesto da bi spodbujali
gospodarski in tehnološki razvoj, se obeta krčenje teh
sredstev, prav tako se finančna sredstva jemljejo občinam, ki so ostale skoraj edini temelj za razvoj infrastrukture. Bojim se, da takšna politika Slovenije ne bo
povzdignila med najbolj razvite evropske države.
V Novi Sloveniji med poletjem nismo počivali. Pripravili smo paket davčnih ukrepov, s katerimi zahtevamo
davčno razbremenitev tako zaposlenih kot gospodarstva. Želimo dokazati, da je mogoče z manjšimi davki
spodbuditi gospodarstvo in na drugi strani povečati potrošnjo, na koncu pa bo imel večje prihodke tudi državni proračun.
Eden od ukrepov cilja na spremembo sistema pri
plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje, s katero
bi tako zaposleni lahko prejemali višjo neto plačo.
Izračuni, ki so jih pripravili strokovnjaki v naši stranki,
kažejo, da bi tisti, ki prejemajo minimalno plačo, lahko
dobili približno 50 evrov višjo neto plačo na mesec,
tisti s povprečno plačo pa približno 40 evrov višjo neto
plačo. Predlagamo tudi širitev davčnih razredov pri
dohodnini, kar bi pomenilo manjše davke predvsem za
ljudi s povprečnimi dohodki. V primerjavi z nekaterimi
drugimi evropskimi državami ima namreč Slovenija
zelo ozko opredeljene davčne razrede, kar pomeni, da so
ljudje s povprečnimi dohodki obdavčeni mnogo bolj kot
na primer v Avstriji. Žal je tudi to eden od razlogov, da

se mnogo Slovencev odloča za odhod na delo v tujino.
Pozabili nismo niti na male podjetnike in s.p.-je, za
katere predlagamo manjšo obdavčitev dobička. Ve se, da
bi to pomenilo več vlaganja v razvoj podjetij, posledično
pa bi to vodilo v večjo konkurenčnost in nova delovna
mesta. Podrobnosti ukrepov in konkretni izračuni so na
voljo tudi na spletni strani: www.nsi.si/ukrepi.
Vodstvo NSi se je na temo ukrepov za nižje davke sestalo tudi s finančnim ministrom, ki se je strinjal, da je delo
potrebno davčno razbremeniti, čeprav je na drugi strani
poudaril, da je zagotavljanje dobre kondicije javnih financ prioriteta. V NSi upamo, da nam bo vlada kljub
vsemu prisluhnila in bo ukrepe podprla ali vsaj vzela kot
osnovo za lastne reforme.
Druga aktivnost, s katero smo v NSi pričeli že pred poletjem, pa je priprava reforme slovenskega zdravstva.
Vemo, da bi morali spremembe uvesti že davno, javne
razprave na to temo pa so še pospešili nekateri odmevni primeri nepravilnosti v UKC Ljubljana in napovedane spremembe pri sistemu nujne medicinske pomoči.
Krščanski demokrati smo se reforme lotili resno in
celostno, razprava znotraj stranke pa je v sklepni fazi.
Pričakujem, da bomo seznam sprememb zdravstvenega sistema s ponujenimi rešitvami lahko predstavili do
konca leta.
Za konec bi nekaj besed rada namenila tudi morebitnemu
referendumu v zvezi s spremembo družinskega
zakonika in izenačitvijo istospolne partnerske skupnosti
z zakonsko zvezo. Želim si, da bi Ustavno sodišče ta
referendum dovolilo, da bi se lahko Slovenke in Slovenci
jasno izrekli o tem, v kakšni družbi si želimo živeti. Ne
glede na odločitev pa bo Nova Slovenija zagotovo še
naprej tista politična stranka, ki bo aktivno in javno
zagovarjala svetost zakonske zveze med možem in ženo
in bo branik tradicionalnih družinskih vrednot, za
katere verjamemo, da so temelj naše družbe.
Ljudmila Novak,
predsednica NSi in poslanka

RIBNIŠKI PASIJON 2016
Počitnic je konec in že z obema nogama smo zakorakali v
novo šolsko leto. Nov začetek prinaša nove izzive, hkrati
pa ponuja, da naše do sedaj napisane zgodbe dopolnimo
in le še bolj obogatimo. Ena takšnih zgodb je prav gotovo
RIBNIŠKI PASIJON, ki se bo letos pisala že deseto leto
zapored in je v tem času povezala več ljudi, župnij in občin. Morda se komu zdi malo čudno, da že pred božičem
pišemo o pasijonu, vendar če želimo, da nam uspe izpeljati 10. Ribniški pasijon, so potrebne intenzivne priprave.
V letu 2016 imamo v načrtu izpeljati štiri uprizoritve, zato
k sodelovanju pri tem jubilejnem dogodku vabimo res
VSE!
Tiste, ki ste kadarkoli že sodelovali pri Ribniškem pasijonu, tiste, ki že dlje časa razmišljate o sodelovanju, a ste

Avgust - september - oktober 2015

vedno našli kakšen 'dober' izgovor, in tudi tiste, ki o sodelovanju pri Ribniškem pasijonu razmišljate v tem trenutku. Pogumno in brez skrbi oddajte svojo prijavo za sodelovanje na spletni strani www.ribniskipasijon.si, kjer
si lahko o Ribniškem pasijonu preberete še veliko več,
dodatne informacije pa dobite tudi na telefonu 051 206
572 (Helena). Prav tako novicam o Ribniškem pasijonu
lahko sledite preko Facebooka, če všečkate stran Ribniški
pasijon.
In še namig: Ribniški pasijon (skoraj) ničesar ne vzame,
ampak veliko da!
V upanju, da se srečamo in spoznamo, vas lepo pozdravljamo!
Koordinatorji Ribniškega pasijona 2016
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PODJETNIŠTVO

ŽUPANA IN PODJETNIKI NA 48. MOS CELJE
V okviru pogodbe o sodelovanju OOZ Ribnica (občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok) so podjetniki v
družbi županov občin Ribnica in Loški Potok, gospoda Jožeta Levstka in gospoda Ivana Benčine, obiskali
Mednarodni obrtni sejem v Celju. Po ogledu sejma se je
»ribniška« delegacija srečala z vodstvom OZS, s predsednikom Brankom Mehom, podpredsednikom Ivanom
Mehom in z direktorjem Danijelom Lampergerjem.

Da bodo občani treh občin še bolj seznanjeni s storitvami OOZ Ribnica, navajamo nekatere:
Na OOZ Ribnica deluje tudi e-VEM točka (Vse na
Enem Mestu), na kateri lahko občani – bodoči podjetniki in že registrirani podjetniki (s. p. ali d. o. o.) brezplačno opravite naslednje storitve:

■ registracijo, spremembo in izbris samostojnega
podjetnika
■ registracijo in enostavno spremembo družbe z omejeno odgovornostjo
■ prijavo v registre in evidence DURS (oddaja davčnih
podatkov, zahtevek za DDV), ZZZS (prijava, sprememba in odjava obveznega zavarovanja)

V enournem razgovoru so prisotni menili, da je
sodelovanje gospodarstva in lokalne skupnosti nujno,
obe strani pa sta pripravljeni izpeljati kakšen skupen
projekt, ki bi ga sofinancirala EU. Tako občine Ribnica,
Sodražica in Loški Potok kot podjetniki pod okriljem
OZS so bili do sedaj uspešni pri črpanju sredstev EU.
V kratkem času naj bi skupaj izbrali projekt s področja
podjetništva, ki bi ga realizirali v EU-finančni perspektivi
2014–2020.
Sicer pa so župana in predstavniki OOZ Ribnica ob celodnevnem druženju ugotovili, da so aktivnosti iz pogodbe v prvih šestih mesecih s strani zbornice korektno
izpeljane.
Na podlagi pogodbe izvaja OOZ Ribnica storitve svetovanja, informiranja in izobraževanja za občane, ki se
odločajo za podjetništvo, za upokojence, ki želijo delati po upokojitvi, dijakom in študentom pa na različnih
prireditvah predstavlja podjetništvo, možnosti zaposlovanja in obrtne poklice.
V prvi polovici leta 2015 je OOZ Ribnica po pogodbi
izvedla 200 svetovanj, 43 postopkov na e-VEM točki in
izobraževala 38 kandidatov.

OOZ Ribnica za člane in proti plačilu tudi za nečlane
izvaja še naslednje storitve:
1. pomoč v postopku pridobitve ali obnove licence za
avtoprevoznike
2. izdaja odločb o obrtnem dovoljenju
3. ocenitev izdelkov DUO za pridobitev certifikata
Art&Craft SLO
4. izdelava dokumentacije za izdelke, ki prihajajo v
stik z živili
5. izdelava tehnične dokumentacije za lesene igrače
6. pomoč pri pridobitvi zakonsko določene dokumentacije (HACCP, izjava o varnosti z oceno tveganja …)
7. izpolnitev in oddaja davčnega obračuna za
podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo na
podlagi normiranih odhodkov
8. pomoč v postopku zaposlovanja delavcev in upokojencev
9. celovito svetovanje pri prenosu dejavnosti in statusnem preoblikovanju
10. pomoč pri urejanju dokumentacije za delo v tujini
(EU-potrdilo)
OOZ Ribnica v obdobju jesen–zima 2015–2016
pripravlja naslednje izobraževalne vsebine:
– 24. 9. 2015 – srečanje lesarjev
– 30. 9. 2015 – HACCP-usposabljanje
– 1. 10. 2015 – poslovni zajtrk v sodelovanju z NLB
– 17. 11. 2015 – seminar na temo davčne blagajne
– stalni razpis tečajev iz varstva pri delu, ki se izvaja po
15 prijavljenih kandidatih
– januar 2016 – seminar z naslovom Mednarodno poslovanje malih in srednjih podjetij
– februar 2016 – zaključni račun za leto 2015
– računalniški tečaji po prijavi najmanj 5 kandidatov
za določeno vsebino
Na OOZ izvajamo še mnogo drugih aktivnosti, zato ste
člani, nečlani in občani vabljeni od ponedeljka do petka
od 8. do 14. ure v pisarno zbornice.
23. september 2015
Pavle Hočevar
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LOKALNE NOVICE

POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA NAD
DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV
5. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) je prepovedano na
cestnem svetu javne ceste puščati živali brez nadzorstva. Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedeno
določbo, se za prekršek kaznuje z globo 1.000 evrov.
V zadnjem času smo prejeli kar nekaj prijav zaradi
psov, ki se prosto gibljejo po cestah, središčih naselij
ter na drugih javnih površinah. Namen tega članka je
predstaviti obveznosti in pravice lastnikov in skrbnikov psov, ki izhajajo iz zakonodaje.
Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno
besedilo) mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Z
globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki kot skrbnik
ne zagotovi fizičnega varstva psa.
Na vsaki javni površini (javni kraj je vsak prostor, ki je
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur), ko gremo s psom na sprehod, mora biti pes
na povodcu. Prosto gibanje psa na javnih površinah za
ostale uporabnike teh površin lahko predstavlja določeno nevarnost, zato zakon o zaščiti živali lastnikom
psov nalaga obveznost, da morajo imeti pse na povodcih. Še zlasti na cestah, kjer psi, ki se prosto gibljejo,
predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Skladno s prvo alinejo 3. točke drugega odstavka

Poleg navedenega je potrebno na tem mestu opozoriti
tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlogo,
tako z vidika higiene in zdravja kot tudi estetike. Žival
ni naprava, ki jo lahko vključimo, ko jo potrebujemo,
ali izključimo, kadar je ne potrebujemo. Ima svoje
potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov na javnih
površinah za svojimi psi ni nadležno opravilo, pač pa
je to naloga vsakega odgovornega lastnika psa.
Glede na povečano število prejetih obvestil bo občinsko
redarstvo poostreno nadziralo dolžno ravnanje
lastnikov oziroma skrbnikov psov.
Pes je najboljši človekov prijatelj in v sožitju z ljudmi
živi že tisočletja. Poskrbimo torej, da bo sobivanje psa
in človeka tudi v prihodnosti prijetno, saj: »O veličini
naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo
po tem, kakšen je njegov odnos do živali.« (Mahatma
Gandhi)
Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče

STANE MODIC TUDI LETOS SKRBEL ZA PROMETNO
VARNOST NAŠIH ŠOLARJEV
V začetku septembra, ko se po počitnicah zopet odprejo šolska vrata in ponovno zazvoni šolski zvonec, ima
Stane Modic s Hriba prav posebno nalogo. A to ni naloga, ki bi mu jo kdo naložil, pač pa se je zanjo odločil
sam in jo opravlja prostovoljno in z velikim veseljem
že več kot dvajset let. Pred leti v Ljubljani, zadnjih nekaj let pa v naši občini je kot član Zveze šoferjev in
avtomehanikov Slovenije (ZŠAM) in zdaj tudi sveta za

preventivo in vzgojo v cestnem prometu naše občine
ter moto kluba Holcarji eden tistih prostovoljcev v Sloveniji, ki del svojega prostega časa na začetku šolskega
leta posvetijo skrbi za varnost najmlajših v prometu. V
uniformi ZŠAM pred začetkom pouka in po njem namreč v prvih štirinajstih dneh pouka pomaga policiji
in skrbi, da je prečkanje ceste pred šolo za najmlajše in
tiste, ki se v šolo pripeljejo ali odpeljejo z avtobusom,
varna. Čeprav na račun svojega sodelovanja s policijo
od posameznih občanov občasno sliši tudi kakšno pikro, ga to ne ustavi pri njegovem prostovoljstvu. Še več,
dá mu novega zagona in kot pravi, je vesel in ponosen
na to, da lahko pomaga po svojih najboljših močeh
in da se najmlajši ob njegovi pomoči počutijo varne.
Mnogi se niti ne zavedajo, kako pomembna je njegova
vloga in kako pomembno delo opravlja, a dejstvo je,
da je tudi po njegovi zaslugi prometna varnost naših
šolarjev velika. In zato je prav, da se mu tudi na tem
mestu za njegovo aktivnost javno najlepše zahvalimo.
Vinko Košmerl
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CESTA NI DIRKALIŠČE, TRAVNIKI IN GOZDOVI PA TUDI NE
Ena od najpomembnejših nalog policije je skrb za
varno udeležbo v prometu najšibkejših udeležencev.
V to kategorijo spadajo pešci, potniki, kolesarji in ne
nazadnje vozniki t. i. enoslednih motornih vozil (kolesa s pomožnim motorjem, mopedi, motorna kolesa
...). Izmed teh poseben poudarek namenjamo mlajšim
kategorijam – otrokom in mladostnikom, ki se v prometu pojavljajo nemalokrat tudi kot vozniki – včasih
vozil, ki niso registrirana ali zanje nimajo vozniškega
dovoljenja.
Policisti izvajamo najrazličnejše preventivne projekte, s
katerimi skušamo povečati stopnjo varnosti v cestnem
prometu. Pogosto ukrepamo tudi represivno, pri čemer kršitelje opozorimo, oglobimo, jim prepovemo
nadaljnjo vožnjo, začasno zasežemo vozniško dovoljenje ali celo motorno vozilo ipd. Kadar preventivno in
represivno ukrepanje ne doseže svojega namena, moramo policisti izvajati veliko težje naloge – obravnavo prometnih nesreč ali drugih dogodkov, pri katerih
se soočamo s številnimi stresnimi situacijami, kot so
pomoč poškodovanim, obveščanje svojcev, preiskava
dogodkov ...
Letošnje nepričakovano poslabšanje prometne
varnosti, ko se je število umrlih v prometnih nesrečah
skoraj podvojilo, terja od policije in vseh udeležencev v
cestnem prometu še dodatne aktivnosti in previdnejše
ter odgovornejše ravnanje v prometu na cestah in
drugih površinah, ki sicer niso namenjene vožnji.
Ker v zadnjem obdobju opažamo, da se povečuje število voznikov najrazličnejših vozil (t. i. krosk, štirikolesnikov, v zimskem času tudi motornih sani ipd.), ki
niso registrirana in niso primerna ne za vožnjo po cestah niti po travnikih ali celo gozdovih, vožnja z njimi
pa je zakonsko prepovedana, je potrebno opozoriti na
nekaj stvari, ki jih ti vozniki ne upoštevajo.
Vsak udeleženec cestnega prometa mora ravnati
tako, da promet poteka nemoteno, umirjeno in
varno ter tako, da ne ogroža drugih udeležencev ali
jim ne povzroča škode. Starši, skrbniki ali rejniki so
dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad otrokom
in mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem
prometu. Lastnik vozila ne sme omogočiti, dopustiti
ali dovoliti vožnje vozila osebi, ki takšnega vozila ne
sme voziti, saj morata vozilo in voznik izpolnjevati
pogoje za udeležbo v cestnem prometu (vozilo mora
biti tehnično brezhibno in registrirano, voznik mora
imeti ustrezno vozniško dovoljenje, biti mora zadosti
star, ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih
prepovedanih snovi, uporabljati mora predpisana
zaščitna sredstva in izpolnjevati druge pogoje, ki
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jih predpisuje zakonodaja). Policist lahko zaseže
vozilo, ki je predelano tako, da presega največjo moč
motorja ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v
homologacijskih dokumentih vozila.
Starši, skrbniki oz. rejniki morajo nadzirati ali
skrbeti za otroka ali mladoletnika pri zadevah, ki jih
urejajo prometni predpisi. Če omogočijo, dovolijo
ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ne upošteva
prometnih predpisov, se jih kaznuje z globo, če je to
posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad
njim. Prav tako so starši, skrbniki oz. rejniki odgovorni
za številne ostale prekrške, ki jih storijo njihovi otroci
ali mladoletniki, soočiti pa se morajo tudi z drugimi
posledicami, ki nastanejo zaradi neupoštevanja
predpisov.
Glede vožnje z vozili na motorni pogon po travnikih,
poljih in gozdovih, katerih uporaba ni namenjena
kmečkim ali gozdarskim in drugim opravilom, ob tej
priložnosti dajemo naslednje pojasnilo oz. opozorilo.
Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za
gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma
premoženja. Rastline ali živali je prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati,
odvzemati iz narave ali vznemirjati.
V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustaviti,
parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni
ali drugi lastni pogon vozila (to so vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna
sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca,
z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega
pogona vozila). V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje
pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je
za ta namen tudi utrjen. Naravovarstveni nadzornik,
pristojni inšpektor, carinik ali policist v okviru pristojnosti za nadzor Zakona o ohranjanju narave lahko zasežejo predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom, kadar
uradno izvedo za prekršek.
Zavedati se je treba, da na cestah, travnikih in v gozdovih nismo sami! Naša lastna varnost in varnost vseh
ostalih je odvisna od našega ravnanja, ki je lahko odgovorno ali pa neodgovorno.

Pripravil:
Marjan Cimprič
pomočnik komandirja PP Ribnica

Odmevi
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RAZMIŠLJANJE
V prejšnji številki Odmevov nas je v članku Velik hrup
zaradi motokrosistov naša sokrajanka pozvala, naj nehamo »težiti« mladim motokrosistom, naj ne kršimo
njihovih pravic do svobodnega ukvarjanja s svojimi
hobiji in jim ne kratimo uživanja na motorjih, ki so
jih »z veliko vnemo sami kupili«. Obenem pa nas je
dobronamerno opozorila, da nas lahko toži, če bomo
takšno početje obrekovali in prijavljali, saj naj bi to
skrunilo dobro ime nedolžnih otrok, jim povzročalo
frustracije in kratilo svobodo. Nekaj stavkov naprej pa
na primeru sebe pokaže primerno in demokratično
ravnanje. Opiše namreč, kako potrpežljivo in strpno že
nekaj desetletij prenaša norenje podivjanih voznikov
v alkoholiziranem stanju, ki jih njihovi neodgovorni
prijatelji celo opozarjajo na policijske kontrole, ona pa
ne prijavlja ali kako drugače »škoduje« tem neodgovornežem, temveč le opozarja otroke, naj bodo na cesti
previdni.
Tako nekako je bilo mogoče razumeti bistvo natisnjenega teksta. Pravzaprav bi se z marsičim od zgoraj navedenega lahko strinjal, če bi prikazano stanje popolnoma ustrezalo resnici. In pa seveda, če nam avtorica
ne bi vsiljevala svojega pristranskega pogleda na družbeno nesprejemljiva početja »nedolžnih motokrosistov«, katerih učinke moram med ostalimi prenašati
tudi sam. Najbolj zanimivo je, kot se je izkazalo, svoje
uživanje na motorju predstavljati na Hribu, še posebno
ob priložnostih, ko se tukaj zaradi različnih vzrokov
zbere več ljudi, predvsem hihitajočih se najstnic, ki jim
tako početje ugaja. Naj navedem samo nekaj teh »užitkov«, ob čemer želim posebej poudariti, da ne bom
govoril o posameznikih z imenom in priimkom. Pa ne
zato, ker bi se bal tožbe zaradi natolcevanja, ampak zaradi dejstva, da večino od tistih mladostniško razposajenih mladcev, ki najpogosteje sodelujejo v vragolijah
na cesti, tako na motorjih kot v avtomobilih, poznam
samo po vrsti vozila in barvi kombinezona. Pravih motokros motorjev pa, kolikor vem, ni prav veliko, enakih
kombinezonov pa tudi ne.
Najbolj priljubljena je vožnja z veliko hitrostjo in
ustrezno dozo hrupa sem ter tja po Loškem Potoku. Pa
tudi samo od ene do druge gostilne na Hribu. Samo v
dobri uri nedeljskega popoldneva več kot desetkrat, in
to po motorju in kombinezonu sodeč en in isti »uživač«. Pa preizkušanja, čigav stroj bolje »potegne« in
čigav je hitrejši. Seveda gre tudi v tem primeru za več
poizkusov. Pa čigav bolj »rohni«. Pa kdo dlje pelje po
zadnjem kolesu. Seveda vštric na glavni cesti v centru
vasi. Poseben užitek je, kot kaže, prehitevanje avtomobila po zadnjem kolesu. Da o preizkušanju gum in
risanju krogov sploh ne govorim. Ali je vse to res le nedolžno uživanje ali gre mogoče za ogrožanje življenja
in zdravja ter povzročanje nepotrebne nevarnosti, tako
za njih same kot tudi za neprostovoljne »partnerje« v
dogodku. Še posebno v primerih, ko razne »vragolije«
mladci izvajajo v kratkih hlačah, natikačih in seveda z
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odpeto čelado, ki ne služi drugemu kot dejstvu, da za
njo nadobudneži skrivajo svoj obraz, da jih ne bi prepoznali in zatožili staršem, ki jih največkrat zagovorijo
že vnaprej. Saj se vendar samo po sebi razume, da »naš
pa že ni tak«.
Naj naštejem samo še nekaj neželenih vplivov hrupnih
voženj, ki sem jim bil priča in s katerimi sta bila soljudem povzročena določen strah in frustracija. Nekaj tednov nazaj je šla po pločniku mlada mamica z
majhnim otrokom, ki je v vozičku spal. Pa sta mimo
prihrumela s precejšnjo hitrostjo in seveda hrupom
dva »motokrosista«, ki sta uživala na poti skozi vas od
ene do druge »motokrosistom namenjene poti«. Otrok
je začel v trenutku neutolažljivo jokati in se še precej
časa ni pomiril. Vsekakor neprijetno doživetje, ki si ga
nobeden od njiju ni želel. Precej iz sebe je bila tudi starejša gospa, ki je prečkala glavno cesto med pošto in
Mercatorjem, ko je kar naenkrat, ko je bila že skoraj
na polovici ceste, mimo nje prihrumel »motokrosist«.
Resda je glavno cesto prečkala izven označenega prehoda, pa kljub temu ima pravico nepoškodovana priti
čez cesto. Bilo je tudi precej škripanja avtomobilskih
gum, ko je »motokrosist« iz smeri Travnika, na da bi
pogledal levo in desno, z nezmanjšano hitrostjo zavil proti Retjam. Ravno na isti način je iz smeri Retij
izvedel vstop na glavno cesto čez par minut. Tokrat
na srečo brez avtomobilov. Ne vem. Mogoče ti fantje
računajo, da jih zaradi hrupa ostali udeleženci slišijo
pravočasno. Podobne manevre pa izvajajo tudi nekateri mladi avtomobilisti in lastniki cestnih motorjev.
Pa vse to mirno prenašam, ker vem, da je za življenje
in razvoj skupnosti potrebna predvsem strpnost.
Zavedam se tudi, da je v obdobju odraščanja in
dozorevanja za razvoj otrokove osebnostih nujno
potrebna določena mera »zdrave« objestnosti,
samopotrjevanja in razkazovanja svojih sposobnosti
in ne nazadnje predmetov, na katere so še posebno
ponosni. Ampak določena mera. Kje pa je ta meja,
pa morajo otroku pokazati starši, če to seveda hočejo,
želijo in znajo. In to kar z veliko mero občutka in
poznavanja otrokovega karakterja, saj vemo, da bodo
otroci, ravno tako kot smo mi v njihovih letih, to mejo
poskušali premikati više. Pa tudi njihovo obnašanje je
pred starši velikokrat bolj umirjeno kot pred vrstniki,
kar nekateri starši vedo, nekateri pa tega nočejo videti.
Neko splošno mejo sprejemljivosti različnih dejavnosti
pa nam je postavila država s svojimi predpisi. Resda so
mnogokrat neživljenjski, so pa vsekakor za delovanje
družbe nujno potrebni, saj vpeljujejo vsaj minimalne
standarde za sobivanje ljudi z različnimi potrebami in
interesi ter za to potrebnih pravic in dolžnosti. Tako je
tudi v prometu. Pravica nas vseh je uporabljati ceste
in druge javne površine, vendar je pravica tudi živeti
brez motečih dejavnikov, ki jih v nasprotju s predpisi s svojimi aktivnostmi v prometu povzročamo drug
13

LOKALNO
drugemu. Rečeno drugače: s svojimi dejavnostmi, pa
naj gre za službene ali prostočasne, ne smemo ogrožati življenja, zdravja ali lastnine. Pa naj gre za objestno
vožnjo, povzročanje hrupa, uporabo vozil, ki niso primerno opremljena za vožnjo po javnih površinah, ali
pa za nenamerno malomarnost in vožnjo brez potrebnega izpita. Posamezna kršitev enega tudi ne zmanjšuje odgovornosti drugega. Se pravi, da moj prekršek
ni nič manjši, če je prekršek naredil tudi moj sokrajan.
Za svoja dejanja, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi,
pa moramo biti pripravljeni prevzeti tudi posledice, o
čemer moramo ob kakršnikoli dejavnosti, ki tako ali
drugače posega v življenje in pravice sočloveka, poučiti tudi svoje otroke. Tako mlajši otroci kot tudi najstniki za razvoj v družbeno odgovorno osebnost še vedno
potrebujejo vodstvo in zgled staršev (ne pa obratno),
čeprav so po mnenju le-teh že dovolj pametni in odgovorni. Bog ne daj, da bi bil jaz, kakršen sem bil pri
17 ali 18 letih, za vzgled samemu sebi pri današnji starosti. Pa sem takrat mislil, da sem izredno pameten in
samostojen in da o življenju čisto vse vem. Vendar je
bilo potrebnih še kar nekaj »grenkih solz«, da mi je
vsaj približno jasno, kaj je življenje.

Vendar se ti mladi »nagajivci« dobro zavedajo, da delajo prekrške. Čemu bi sicer, takoj ko opazijo policijsko
vozilo, z vrtoglavo hitrostjo pridrveli pod trgovino na
Hribu, tam pustili svoje vozilo in se skrili v bližini šole.
Ali pa brezglavo zdirjali proti Taboru ter v smeri za
šolo pobegnili po stranskih poteh. Spet drugje pa v paničnem begu kar čez njive in vrtove.
Kljub vsemu naštetemu pa popolnoma razumem strast
in željo mladeničev po učenju motokrosa in resnejšem
ukvarjanju s tem zanimivim, zahtevnim in dragim
športom. Vendar so za to potrebni posebni pogoji, žal
finančno zelo težko dosegljivi. Primerni poligoni so
namreč precej oddaljeni od »naših čudovitih gozdov«,
v katerih na žalost ni nikjer primernih površin, na katerih bi bila vožnja s specialnimi motorji za motokros
mogoča, saj jo omejujejo predpisi z različnih področij.
Kljub temu sem prepričan, da bodo starši v skrbi za
otrokovo srečo znali in zmogli najti ustrezne rešitve, ki
bodo otrokom omogočile optimalen razvoj njihovega
talenta, brez poseganja v pravice drugih.
Vlado Mohar

RAZPORED POČITNIŠKIH KAPACITET ZA LETO 2016
(Društvo invalidov Ribnica)
SIMONOV ZALIV – IZOLA
15. 1. do 22. 1. 2016
8. 4. do 15. 4. 2016
13. 5. do 20. 5. 2016
1. 7. do 8. 7. 2016
23. 9. do 30. 9. 2016
4. 11. do 11. 11. 2016

TERME ČATEŽ
12. 2. do 19. 2. 2016
15. 4. do 22. 4. 2016
10. 6. do 17. 6. 2016
22. 7. do 29. 7. 2016
2. 9. do 9. 9. 2016

TERME PTUJ
22. 7. do 29. 7. 2016

TERME DOBRNA
(ženske – onkološke bolnice,
ginekološka obolenja, prsa)
13. 5. do 23. 5. 2016

TERME OLIMIA
(zaposleni in brezposelni invalidi,
zaposlene ali brezposelne osebe s TO)
5. 11. do 12. 11. 2016

TERME RADENCI
5. 8. do 12. 8. 2016
16. 12. do 23. 12. 2016

TERME TOPOLŠICA
(zaposleni ali brezposelni invalidi,
zaposlene ali brezposelne osebe s TO)
12. 7. do 22. 7. 2016

KRITERIJ KORIŠČENJA
- delovni invalidi I. kategorije
- delovni invalidi II. kategorije
- delovni invalidi III. kategorije
- osebe s statusom invalida po ZZRZI
- osebe s telesno okvaro

Delavnice v Radencih
- filcanje – polstenje volne
- obrezovanje drevja
- izdelovanje nakita iz različnih materialov
- spoznavanje in uporaba zdravilnih zelišč
- slikarska – začetni

Delavnice v Izoli
- izdelki iz lesa
- čipke
- kvačkanje – nadaljevalni
- izdelovanje rož iz ra- izdelovanje vizitk iz raznih materialov zličnih materialov
- pletenje košar
- spoznavanje in uporaba
- izdelki iz ličja
zdravilnih zelišč
- izdelovanje vizitk iz različnih materialov

FIESA
20. 8. do 30. 8. 2016

OBRAZCE ZA PRIJAVO DOBITE V DRUŠTVU.
PRIJAVE SPREJEMAMO DO 30. 11. 2015
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Odmevi

GOZDARSTVO

RDEČI ALARM V GOZDOVIH ZARADI PODLUBNIKOV
Daljša obdobja toplega in sušnega vremena v letošnjem
letu in prisotnost poškodovanih in oslabljenih
iglavcev, ki so ostali v gozdovih po lanskem žledolomu,
so dramatično povečali ogroženost slovenskih
gozdov zaradi podlubnikov. Po najnovejših podatkih
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) se je v drugi
polovici letošnjega junija močno povečalo število
odkritih žarišč napada podlubnikov, kar je slaba
napoved pred poletjem, ki je kritično glede obsega
poškodb zaradi podlubnikov v gozdovih. Razmah teh
škodljivcev utegne biti največji po 2. svetovni vojni in
je najbolj intenziven na postojnskem, ljubljanskem,
kranjskem in tolminskem območju, kjer je bilo največ
poškodovanega drevja zaradi lanskega žledoloma,
in predvsem v predelih, kjer sanacija iglavcev,
poškodovanih v lanskem žledolomu, še ni zaključena.

višjih predelih (nad približno 700 m n. m.) so krošnje
napadenih dreves praviloma še zelene in se bodo začele
barvati v rjavo v naslednjih tednih.

Pojav sekundarnih škod v gozdovih zaradi podlubnikov je bil po žledolomu sicer pričakovan, obseg škode pa je odvisen od vremena, obsega namnoženosti
podlubnikov in od hitrosti sanacije odkritih žarišč
napada podlubnikov. Škodo lahko namreč omejimo
le s pravočasnim sanitarnim posekom napadenih
iglavcev in s tesnim sodelovanjem lastnikov gozdov
z javno gozdarsko službo. Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da mnogo lastnikov gozdov še posebej v
takšnih razmerah ni kos izzivom, ki jih zahteva dobro
gospodarjenje z gozdom, in da ti lastniki gozdov škodijo sebi, sosedom, gozdu in drugim uporabnikom
socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

Če so napadena drevesa pravočasno posekana in predelana, se vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva sivo-modro, kar je posledica okužbe z glivami, ki jih s seboj
na drevo prinesejo podlubniki. Obarvanje zniža trenutno prodajno vrednost lesa v povprečju za približno
28 €/m3, več pri bolj kakovostnem lesu, manj pri manj
kakovostnem lesu. V kolikor lastnik gozda s posekom
čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les velikokrat razvrednoten do cene celuloznega lesa ali pribl.
za 53 €/m3. Pravočasen posek napadenih dreves je nujen
tudi s stališča ohranitve vrednosti lesa in zmanjševanja
materialne škode zaradi napada podlubnikov.

V prvi polovici leta 2015 je bilo s strani ZGS za posek
evidentiranih 258.000 m3 s podlubniki napadenih
iglavcev, od tega kar 84.000 m3 v drugi polovici letošnjega
junija. Obseg odkritih žarišč napada podlubnikov je za
37 % večji kot v primerljivem obdobju lani in za 8 % večji
kot v prvem polletju leta 2005, ko je bilo največ škode
zaradi podlubnikov v gozdovih v zadnjih 20 letih in je
znašala 755.000 m3 iglavcev na letni ravni. Te primerjave
nakazujejo možne razsežnosti letošnjega napada teh
škodljivcev v gozdovih. Obseg napada in škode je težko
napovedati, ker je odvisen od mnogih faktorjev, vse pa
kaže na to, da bo letos rekorden v zadnjih 70 letih in
bomo konec leta poročali o milijonih kubičnih metrov.
Prekomerna namnožitev podlubnikov je bila spričo
žleda sicer pričakovana, delno je k temu pripomogel tudi
letošnji vetrolom (95.000 m3 iglavcev) na skoraj enakem
področju, kot je bil žledolom 2014. Problem je v tem,
ker lahko ti hrošči iz enega nepravočasno posekanega
drevesa napadejo 10 do 20 drugih dreves in ker se takšna
prenamnožitev lahko zmanjša šele čez nekaj let.

Zavod za gozdove Slovenije izvaja intenziven nadzor v
ogroženih gozdovih tudi s pomočjo gozdarskega kadra
iz manj ogroženih območij in s pomočjo zaposlenih v
okviru javnih del. Glede na razsežnost letošnjega problema podlubnikov učinkovito izvajanje varstva gozdov
ni možno brez sodelovanja lastnikov gozdov. Zbrani podatki (2012–2015) kažejo, da 87 % novih žarišč napada
podlubnikov v zasebnih gozdovih odkrijejo revirni gozdarji ZGS, le 13 % pa lastniki gozdov sami. Kljub temu
da jih lahko gospodarska škoda, ki jo napadi podlubnikov povzročajo, zelo prizadene, lastniki gozdov v povprečju premalokrat pregledajo svoje gozdove (v danih
razmerah bi bilo primerno to storiti enkrat tedensko) in
prepozno začnejo s sečnjo napadenih dreves.

Višje temperature in manj padavin sta pospešila razvoj
podlubnikov na smreki, zato so se krošnje smrek, ki so
jih smrekovi lubadarji napadli v aprilu in maju 2015,
obarvale rumeno do rjavo, iglice pa so začele odpadati. Pod skorjo teh dreves se razvija nova generacija lubadarjev, ki je sedaj večinoma v razvojni fazi ličink. V

S posekom s podlubniki napadenih dreves iglavcev lastniki gozdov ne smejo odlašati. Potrebno jih je posekati, spraviti iz gozda ter olupiti ali predelati, preden se na
njih razvije nova generacija podlubnikov. Rok za posek
napadenih dreves je 14 do 21 dni. Lastnikom gozdov ni
potrebno čakati na označitev dreves za posek s strani
Zavoda za gozdove Slovenije in na izdajo odločbe o sanitarnem poseku, ampak lahko takoj pristopijo k poseku odkritih napadenih dreves v svojem gozdu, o tem pa
morajo le obvestiti pristojnega revirnega gozdarja ZGS.
Prvi znak napada je črvina, ki jo čistijo podlubniki iz
svojih rovov in se nabira za luskami lubja ter okoli koreničnika drevesa.

Pozivamo vse lastnike gozdov, da redno in pogosto
pregledujejo svoje gozdove, kjer so prisotni iglavci, in
naj bodo pozorni na znake napada podlubnikov. O odkritih, s podlubniki napadenih drevesih naj obvestijo
lokalno pristojnega revirnega gozdarja, se takoj lotijo
poseka napadenih dreves in
izvedejo vse varstvene ukrepe za preprečevanje nadaljnjega širjenja teh škodljivcev v gozdovih.
Zavod za gozdove Slovenije
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KULTURA

POTOŠKA KRAJINA KOT NAVDIH SLIKARJEM,
FOTOGRAFOM IN OTROKOM
Loški Potok se je v soboto, 27. junija, prebudil v sončno
jutro. V njegovo naročje so prišli likovniki, fotografi in
otroci. Vsi omenjeni so iskali motive v potoški krajini.
Začeli sta se 12. likovna kolonija in 3. otroška likovna
ustvarjalnica. Sprejel in pozdravil jih je potoški župan
Ivan Benčina. Blanka Bartol iz turističnega društva, ki
je organiziralo likovno ustvarjanje v soboto in v nedeljo, pa je v KTC-ju predstavila možne pokrajinske
motive Loškega Potoka.

Anica Car iz Retij je gostoljubno sprejela pod svojo
streho dve slikarki in fotografa. Za zahvalo smo ji podarili sliko ostrnic avtorice Ane Kastelic.

V Loški Potok so prišli tisti, ki se likovne kolonije
zvesto udeležujejo, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so
naše kraje obiskali prvič. Zelo pomembna pa se mi
zdi tudi udeležba Potočanov in Potočank ter otrok. Pri
ustvarjanju se nam je letos pridružila še ena Potočanka.
Otroci so z užitkom slikali v tehniki olje na platno pod
vodstvom mentorja Davida Kovačiča.
V nedeljo smo se po ogledu
likovnih del na priložnostni
razstavi pred domom starejših občanov vsi prisotni
strinjali, da pričujoče slike izražajo poteze potoške
krajine: cerkev na Taboru,
izvir pri Malnih, cvetje z
Lidijinega vrta, travniško
cvetje, panoramo Srednje
vasi pri Dragi (vanjo se je
zagledala neka gospa, ki jo
bo podarila očetu za rojstni
dan), ostrnice, konje na retijskih travnikih, retijsko panoramo, cerkvico sv. Florjana ... Ta likovna dela bodo
ostala kot darilo Loškemu Potoku.

Kdo so tisti, ki so s svojimi sredstvi omogočili to
dvodnevno ustvarjanje in druženje? To so:
Občina Loški Potok
Anis trend d. o. o.
Avtotrade d. o. o., Vrhnika
Hvala za nakazana sredstva.
Hvala ravnatelju OŠ dr. Antona Debeljaka Janezu
Miheliču za pomoč pri izpeljavi 3. otroške likovne
ustvarjalnice in za prostor v telovadnici, kjer so nekateri
prespali. Hvala profesorju likovne umetnosti Davidu
Kovačiču, ki prostovoljno vodi mlade umetnike in
podari svoj prosti čas za to, da otroci pridobijo nova
znanja in izkušnje pri likovnem delu. Hvala direktorici
Doma starejših občanov Lidiji Knavs, ki je vedno
pripravljena na sodelovanje. Hvala Lidiji Knavs in
njenemu možu Petru, ki toplo sprejmeta likovnike na
svojem čudovitem vrtu.
Hvala tudi Andreji Košmerl, Mariji Debeljak, Mariji
Anzeljc in Marinki Turk za izvrstna peciva in postrežbo
ter Boženi Kordiš iz Dnevnega bara Pri Birtku za
jutranjo kavico.
Prihodnje leto se bodo spet srečali starejši in mlajši
likovniki. Držim pesti, da bi njihova dela občudovalo
čim več potoških ljudi. Morda pa se bo spet našel kdo,
da prenoči tiste, ki pridejo iz oddaljenih krajev občudovat in slikat potoške lepote.
Helena Ruparčič Polončič
Foto: Janez Prestor

V SPOMIN
V začetku letošnjega leta smo se poslovili od Nade Fišer, ki je rada prišla slikat
v naše kraje. V spominu bo ostala kot
vedno nasmejana in prijazna gospa.
13. avgusta pa nas je zapustil tudi zvesti
udeleženec likovnih kolonij v Loškem
16

Potoku, slikar Ivan Stojan Rutar. Med nas je prinašal primorsko vedrino in sončno barvitost, ki je zaznamovala
tudi njegove slike. Kljub zelo slabemu vidu so pod njegovimi prsti nastajale čudovite slike, ki bodo za vedno ostale
Loškemu Potoku.
Zelo ju bomo pogrešali.

Odmevi

KULTURA

RUDI KOŠMRLJ – POET S ČOPIČEM
4. julija smo se ljubitelji likovne umetnosti srečali
na odprtju razstave potoške slikarske legende Rudija Košmrlja. Njegove slike nagovarjajo ljudi različnih
zanimanj in okusov. Slike z motivi Loškega Potoka se
Potočanom hitro vtisnejo v spomin. Rudijevo občutenje Tabora s cerkvijo pozimi ali sv. Florjana z okolico
dokazuje, da kot pravi Potočan doda sliki še nekaj več,
kot je vidno očem.

je pogosto obiskoval galerije in razstave likovnih
umetnikov doma in v tujini. Čeprav ga je v začetku
privlačilo kiparstvo, se je pozneje posvetil izključno
slikanju.
V mladosti je večinoma risal s svinčnikom, po
vrnitvi iz Nemčije leta 1977 pa je začel slikati
skoraj izključno v oljni tehniki na platno. Njegovi
najljubši in najpogostejši motivi so krajine, tihožitja
in portreti. Udeležil se je več kot desetih kolonij
slikarjev samorastnikov, v katerih so bili mentorji
akademski slikarji Tomaž Kržišnik, Branko Duh,
Stanislava Sluga in drugi.

Škoda je le, da se je odprtja njegove razstave udeležilo
le malo Potočanov, saj bi si Rudi zaslužil, da ga v prikazu njegovega dela podpre več potoških ljudi. Najbrž
velja rek, da ni nihče prerok v svoji vasi.
Bilo je nepozabno, kako so mlada dekleta pevske
skupine AVE VERUM pod vodstvom Marije Montanič
ganila vse prisotne s potoško himno. Njihovo ubrano
petje je razveselilo srce Rudijevih prijateljev in
sorodnikov.
Za slikanje ga
je
navdušila
učiteljica v četrtem razredu.
V 38 letih je
naslikal okoli 2500 slik.
Vem, da Rudija
vsi poznate. Pa
vendar boste
mogoče o njem
izvedeli kaj novega:

Podobe Rudija Košmrlja so bile že večkrat izbrane
za razstave, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Sam ali v skupini je razstavljal v
Piranu, Portorožu, Škofji Loki, na Pohorju, Kumu, v
Ljubljani, Slovenj Gradcu, Novem mestu, Ajdovščini, Novi vasi, Cerknici, Turjaku, večkrat v Ribnici,
Loškem Potoku, Starem trgu in Novi Štifti.
Slikanje mu ne pomeni samo sprostitve, ampak tudi
zadoščenje in potešitev velike ustvarjalne nuje, ki ga
spremlja vse življenje.

Slikar samouk RUDI KOŠMRLJ se je kot kmečki otrok rodil 15. aprila 1948 v Loškem Potoku. Po končani osnovni šoli v domačem kraju se je v Ljubljani
zaposlil kot priučeni avtomehanik, po odsluženem
vojaškem roku pa je odšel na delo v tujino, kjer je
ostal šest let.
Po vrnitvi v domače kraje se je preživljal kot
elektrovarilec v ribniškem podjetju Riko, pozneje
je delal v Donitu v Sodražici in drugod. Risanje in
slikanje ga je privlačilo že od malega, vendar mu
okoliščine niso dovoljevale, da bi se likovno izobrazil.
Izkoristil pa je vsako priložnost, da je občudoval,
preučeval in se učil ob delih velikih mojstrov, zato
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Rudi se redno udeležuje likovnih kolonij v Loškem
Potoku. Sliko, ki jo ustvari, vedno podari TD Loški
Potok. Ko je bil KTC odprt, je Rudi podaril sliko sv.
Florjana, ki lepša prostor v objektu. Okvir zanjo pa je
zastonj izdelal Ivan Kordiš.
Helena Ruparčič Polončič
Avtor fotografij: Peter Polončič Ruparčič
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LOKALNO

OPAZOVANJE MEDVEDA V LOŠKEM POTOKU
V začetku pomladi 2015 smo začeli s povsem novo aktivnostjo, ki turistom ponuja izjemno doživetje. Idejo
o medvedjem turizmu smo imeli ves čas “pred nosom”,
občina Loški Potok ima medveda celo v občinskem
grbu. Medvedi so v Loškem Potoku nekaj vsakdanjega
in so pravi kralji v gozdovih Loškega Potoka. Opažamo, da si ljudje želijo preživeti počitnice v naravnem
okolju, z aktivnostmi v naravi. KTC Loški Potok v sodelovanju z lovsko družino Loški Potok ponuja opazovanje medveda v njegovem naravnem habitatu. Sezona
opazovanja se načeloma konča v sredini oktobra oziroma se prilagajamo ciklu medvedovega življenja.

opazovanja smo pozitivno presenečeni. Opažamo
tudi, da si ljudje glede na hiter tempo življenja želijo
počitnice preživljati aktivno v naravi.
Če opazovalci upoštevajo naša navodila, je možnost
uspešnega opazovanja kar 80-%. V primeru, da prvič
ni sreče, pa je drugi obisk brezplačen.
Turisti vedno odidejo navdušeni, poleg opazovanja
ponujamo tudi širši spekter ponudb – ogled brloga, piknik v naravi, poučen sprehod skozi gozd, poskrbimo
tudi za nastanitev in dobro lokalno kulinariko.
Opazovanje se začne načeloma ob 17.00 uri v
prostorih Kulturno-turističnega centra Loški Potok,
kjer razložimo potek opazovanja. Izkušeni lovci
vas odpeljejo na opazovalnico in pripovedujejo o
medvedu, gozdu in rastlinah. Talna opazovalnica
sprejme od 2 do 5 opazovalcev in je opremljena z
zračniki, tako da medved ne zavoha človeških vonjav.
Opazovalnica stoji na vrhu hriba, kjer se odpre jasa z
obilo sonca. Opazovalci imajo na voljo 180-stopinjski
kot za opazovanje. Opazovanje traja do 22.00.
Občina Loški Potok ima zaradi 85-% gozdnatosti
odlične pogoje, da so medvedje resnični kralji gozdov.
Pri našem opazovanju ne dovolimo masovnega
turizma. Medvedu puščamo vso svobodo gibanja in
obnašanja. Pri tem ni nobenega mučenja ali treninga.
Medvedi so divje živali in opazovalci smo tisti, ki se
mu prilagajamo in mu ne izkazujemo premoči. Turiste
bi radi naučili spoštovanja do živali in narave. Naše
opazovanje je poleg samega opazovanja tudi mala
šola znanja, kako reagirati, če ga srečamo, kako se
obnašamo, kadar vstopimo v njegov prostor.
Za ogled se najbolj odločajo tujci, vendar tudi slovenski turisti ne zaostajajo. Ponujamo tudi program za poslovne partnerje, tako da slovenska podjetja pripeljejo
svoje partnerje na opazovanje medveda. Nad odzivom
18

Za vas se trudimo po naših najboljših močeh, da vam
približamo divjo zver in našo čudovito naravo.

Vabljeni v Loški Potok, naj vas popeljemo v naravni
prostor in predstavimo divji svet narave in njenih prebivalcev.
Ekipa KTC Loški Potok

Odmevi

LOKALNO

ORATORIJ 2015

Tudi letos se je v naši župniji odvijal Oratorij, in sicer
od 28. junija do 5. julija. Udeležilo se ga je 54 otrok, vse
od predšolskih malčkov do 7. razreda, in 12 animatorjev, ki so svoj prosti čas koristno izkoristili in otrokom
čim bolje približali krščansko vero.
Vsak dan se je veliko dogajalo. Veliko smo peli in se
igrali. Začeli smo s himno letošnjega Oratorija in dvigom zastave. Razdeljeni smo bili v skupine po razredih in imeli kateheze, vsak dan z drugo temo. Otroci
so lahko izbirali med sedmimi delavnicami. Lahko so
ustvarjali zmaja, slike iz makaronov, zapestnice, vaze,
risali na blago in bili aktivni pri športnih igrah. Na
koncu dneva je sledila še velika igra, ki so jo otroci
vsak dan nestrpno pričakovali.

Četrtek, kot vsako leto, je bil namenjen izletu. Letos
smo odšli v Strunjan in se najprej peš odpravili do
križa, nato pa imeli mašo v tamkajšnji cerkvi. Po maši
smo se z avtobusom odpeljali do Izole in uživali v
kopanju. Najbolj smo si zapomnili petek, saj smo se
v vročem dnevu osvežili z vodnimi igrami. Skratka,
teden nam je vsem imenitno in zelo hitro minil.
Oratorij smo zaključili v nedeljo, 5. julija, z oratorijsko
mašo, pri kateri smo aktivno sodelovali.

Animatorji in župnik Bojan Traven
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GASILSTVO

90 LET DELOVANJA PGD MALI LOG
V soboto, 4. 7. 2015, je PGD Mali Log ob praznovanju
90-letnice delovanja društva pripravilo svečano prireditev z gasilsko parado, kulturnim programom in gasilsko veselico.

nostnim blagoslovom v uporabo predali novo gasilsko
vozilo GVV-1.
Po pridobitvi nove tehnike in gasilskega kadra je društvo pričelo z intenzivnim izobraževanjem pionirjev in
mladincev. Zagnanost mentorjev za mladino in same
mladine je zelo hitro obrodila sadove. Prvi rezultati
so se začeli kazati že na občinskih in regijskih tekmovanjih za gasilsko mladino. Zelo ponosni smo bili na
pionirje PGD Mali Log, ki so se 15. 9. 2012 udeležili
državnega tekmovanja v gasilski orientaciji in tam dosegli lepo uvrstitev.
Poleg vseh operativnih in gasilskih nalog smo v
zadnjih letih veliko vlagali tudi v obnovo gasilskega
doma. Tako smo leta 2012 zmagali na natečaju za novo
fasado na gasilskem domu, ki ga je pripravilo podjetje
WEBER v sodelovanju s časopisom Slovenske novice.
Z intenzivnim obnavljanjem notranjosti gasilskega
doma smo nadaljevali tudi v naslednjih letih.

Na prireditvi so nekaj spodbudnih besed spregovorili
župan g. Ivan Benčina, predstavnik poveljstva Gasilske
zveze Slovenije in poveljnik regije Ljubljana 2 tovariš
Borut Lončarevič ter predsednik Gasilske zveze Loški
Potok tovariš Janez Novak. Kot predsednik domačega
društva sem vse lepo pozdravil in jim predstavil zgodovino gasilskega društva.
Na kratko sem povzel bistvene prelomnice gasilstva v
Malem Logu.
Začetki segajo v leto 1925, ko so se tedanji vaščani
odločili, da ustanovijo svojo gasilsko enoto, le-ta se je
imenovala Pododsek gasilske čete Loški Potok. Leta
1935 je bila ustanovljena Prostovoljna gasilska četa
Mali Log, nato smo leta 1951 doživeli preporod gasilstva v naši vasi in ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Mali Log z 48 člani.
Prvo motorno brizgalno je društvo kupilo leta 1954,
istega leta pa sta bili ustanovljeni tudi ženska desetina
in skupina gasilcev pionirjev.
14. avgusta 1960 je društvo razvilo svoj prvi gasilski
prapor, ki smo ga uporabljali polnih 45 let. Nadalje
je leta 1973 društvo kupilo novo sodobno motorno
brizgalno znamke Rossenbauer, ki jo uporabljamo
še danes. Od 1981 do 1985 so vaščani z vsestransko
pomočjo zgradili nov gasilski dom, ki še danes služi
svojemu namenu. Prvo gasilsko vozilo je društvo kupilo leta 1990 in s tem povečalo svojo usposobljenost
za intervencije ob požarih. Naslednja leta se je društvo
opremljalo s potrebnimi tehničnimi sredstvi in se tudi
kadrovsko izpopolnjevalo. Pred desetimi leti smo blagoslovili nov društveni prapor. Leta 2006 smo s slav20

Pomemben datum v zgodovini društva je tudi 18. 7.
2013, ko smo podpisali sporazum o pobratenju z gasilskim društvom PGD Pšata – Dragomelj.
Leta 2013 sta naše društvo in Gasilska zveza Loški
Potok prav na področju našega požarnega okoliša
gostila občinsko in regijsko gasilsko orientacijo. Na
obeh tekmovanjih je naša gasilska mladina dosegla
lepe rezultate. Ekipa pionirk se je uvrstila na državno
tekmovanje, ki se je odvijalo 14. 9. 2013 v Svetem Juriju
ob Ščavnici. Pionirke PGD Mali Log so na omenjenem
tekmovanju dosegle odlično 3. mesto.
Na prireditvi smo med drugim podelili tudi priznanja.
Priznanje gasilske zveze III. stopnje so prejeli Dejan
Anzeljc, Sandi Mohar, Bojan Samsa in Sašo Debeljak;
priznanje gasilske zveze II. stopnje so prejeli Zdravko
Samsa, Janez Anzeljc in Peter Samsa; priznanje I. stopnje pa je prejel Janko Debeljak.
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Gasilska zveza Loški Potok je podelila plaketo gasilskega veterana v priznanje in zahvalo za požrtvovalno
delo tovarišu Marjanu Moharju.

Prostovoljno gasilsko društvo Mali Log je ob visoki
obletnici prejelo gasilsko odlikovanje – PLAMENICO
I. stopnje.

Gasilska zveza Slovenije je podelila gasilsko odlikovanje III. stopnje za dolgoletno vestno in požrtvovalno
delo v gasilstvu, krepitev gasilske organizacije ter prizadevanje za vključevanje in delovanje mladih v prostovoljnih gasilskih društvih tovarišu Miranu Moharju.

Na koncu se v imenu PGD Mali Log prav lepo zahvaljujem vsem donatorjem, sponzorjem in vsem, ki ste
nam kakorkoli pomagali pri izpeljavi prireditve v počastitev 90-letnice delovanja našega društva.
Posebna zahvala gre našemu pobratenemu društvu
PGD Pšata – Dragomelj, ki nam je ob tem jubileju podarilo »turbo ročnik«.
Glede na to, da se prostovoljne organizacije v
današnjem času srečujemo z različnimi težavami, naj
zaključim pisanje z mislijo, da je biti prostovoljec ali
prostovoljni gasilec ČASTNO DEJANJE in moramo
biti na to ponosni!
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Sašo Debeljak, predsednik PGD Mali Log

Avgust - september - oktober 2015
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GASILSKA MLADINA V LETU 2015
Letos smo v gasilskih društvih mentorji že kmalu po novem letu začeli z usposabljanjem mladih. Kviz gasilske
mladine se je namreč premaknil z jesenskega na spomladanski termin, prvo tekmovanje za našo gasilsko zvezo
pa je bilo 28. februarja. Ker že vrsto let dobro sodelujemo z Gasilsko zvezo Ribnica, smo letos za obe zvezi mi
organizirali kviz v naši osnovni šoli na Hribu. Sodelovalo je 11 ekip v treh kategorijah, najboljše tri so dobile
medalje, prvouvrščene ekipe v vsaki kategoriji pa tudi pokale.

Poveljnik in predsednik GZ z udeleženci kviza naše gasilske zveze
Vsako leto druga zveza gosti regijsko
tekmovanje, na katero se uvrstijo
najboljše tri ekipe s tekmovanja
gasilske zveze. Tako smo bili po letu
2009 spet na vrsti mi in skupaj z
mladinsko komisijo regije Ljubljana
II smo 14. marca organizirali regijski
kviz gasilske mladine. Tekmovanje
je potekalo gladko in brez zapletov,
za samo organizacijo smo dobili
pohvale vseh udeležencev, sodnikov,
predstavnikov drugih gasilskih
zvez ter predsednika mladinske
komisije regije Ljubljana II. Potek
tekmovanja, znanje in spretnost
pionirjev, mladincev in gasilskih
pripravnikov sta si ogledala tudi naš
župan in ravnatelj osnovne šole. Za Župan in tajnik GZ spremljata ekipo pri vezanju vozlov
vsakega udeleženca je Občina Loški
Potok pripravila lesen spominski obesek in tako so mentorji in otroci poleg vtisov odnesli domov tudi zelo lep
spominek na ta dogodek. Najboljši so se uvrstili na državno tekmovanje, a letos naše ekipe niso bile v ospredju.
Se je pa kar nekaj otrok prvič udeležilo takega tekmovanja in iz nabranih izkušenj bodo že naslednje leto boljši.
Za marsikaterega otroka je zanimivejše drugo tekmovanje, in sicer v gasilski orientaciji. Tudi to smo letos za našo
GZ in GZ Ribnica 30. maja organizirali mi. Največ dela so pri tem opravili člani PGD Travnik, kajti tekmovanje
je potekalo na njihovem območju, na odlični lokaciji pri Beli Vodi. Pri tem so se res zelo izkazali in jim tudi tukaj
čestitam! Prijavilo se je 19 ekip in kar me najbolj veseli, je, da so sodelovale ekipe prav iz vseh šestih društev naše
gasilske zveze. Hvala vam, mentorji, za vaš trud in kar tako naprej.
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Na regijsko tekmovanje, ki je bilo 13. junija v Stični, so se uvrstile prvo-in drugouvrščene ekipe. To je uspelo kar
štirim društvom: Hrib, Mali Log, Retje in Travnik. Tudi na regijskem tekmovanju, v konkurenci gasilskih zvez
Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Kočevje in Ribnica so bili naši tekmovalci najboljši in kar 5 ekip se je
uvrstilo na državno tekmovanje. Čestitke vsem! Državno tekmovanje je potekalo 19. septembra v Dolah pri Litiji,
naše ekipe pa so tudi tu uspešno nastopale in dosegle uvrstitve okrog zlate sredine.

Utrinki s tekmovanja v gasilski orientaciji, Bela Voda

Ekipe z mentorji na državnem tekmovanju v gasilski
orientaciji
Od leta 2009 se delo z mladimi vsako leto izboljšuje.
Tudi letos je bilo v gasilska društva na novo vključenih
kar precej otrok, ki so se začeli spoznavati z zanimivim
delom gasilcev. Vsako leto imamo več mentorjev
mladine, ki ogromno svojega prostega časa namenijo
delu z otroki in jih postopoma uvajajo za bodoče
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gasilce, obenem pa jih učijo preventivnih nalog za
preprečevanje požarov in drugih nesreč. Sistematično
delo z mladimi se je kot zelo pozitivno pokazalo letos,
ko je kar precej tistih, ki so se sedem let nazaj udeležili
prvega kviza, naredilo osnovni tečaj za gasilca. Vse več
je deklet, udeleženci so že pred tečajem seznanjeni z
gasilskimi osnovami in lažje sledijo predavateljem,
otroci pri gasilskih vajah preživljajo čas na svežem
zraku namesto za ekranom, se družijo, veselijo in
doživijo marsikatero zanimivo izkušnjo. Zato se še
enkrat zahvaljujem mentorjem, ki so v prvi vrsti
zaslužni za taka lepa poročila. Zahvaliti se moram tudi
vsem tekmovalcem, vodstvu naše gasilske zveze za
izdatno pomoč pri vseh projektih, vsem članom, ki so
kadarkoli sodili na tekmovanjih ali skrbeli za redarsko
službo, klubu Nevtralia za štartne številke, ravnatelju,
ki nam vedno z veseljem brezplačno da v uporabo
prostore osnovne šole, ter županu za udeležbo na
prireditvah in lepe spominke na letošnjem regijskem
kvizu gasilske mladine.
Aleksander Car, MK GZ Loški Potok
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Stran društva upokojencev
Po vročem poletju kar dobro dene malo ohladitve. V Loškem Potoku imamo res srečo, da so poletni večeri in
noči malo hladnejši, da nas obdaja gozd, ki nas vsaj malo ohladi. Si predstavljate, kako je poleti v naši prestolnici,
v Ljubljani? Sam beton in asfalt, malo zelenja in ponoči pade temperatura le za kakšno stopinjo ali dve. Ja, lepo je
pri nas v Loškem Potoku. Ampak vseeno je včasih lepo pogledati tudi čez planke in tako smo v juniju imeli izlet
in si ogledali našo Primorsko.

POTEPANJE PO PRIMORSKI
Za letošnji izlet smo se odločili, da si ogledamo našo
lepo obalo in ker upokojenci nimamo radi sprememb,
imamo pa seveda radi prijetno in udobno vožnjo,
smo tudi tokrat potovali z Jožetom, s prevozništvom
Kastelic.
V zgodnjih urah smo se zbrali pred pošto na Hribu,
nekaj več kot štirideset članov in nekaj podpornikov
oziroma bodočih članov. Polni pričakovanja smo se
odpeljali najprej do Kopra, ki velja po temeljiti obnovi,
ki jo je doživel zadnja leta, za eno lepših obalnih mest
pri nas.

Vodička nam je na kratko predstavila in orisala
zgodovino Kopra, nastanek sega tja v bronasto dobo,
v drugo tisočletje pred našim štetjem. Koper se je
razvil iz rimske naselbine Aegida, kasneje v rimskem
obdobju predstavljajo dokazi, da se je uveljavilo ime
Caprea oziroma Capris.
Nato je sledila kavica s pogledom na morje, kjer je bil
čas za malico in krajši oddih.

V starem delu Kopra, v ozadju mestna vrata Muda z obzidjem
24
24

Odmevi
O
Od
dme
mevi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Sprehod smo nadaljevali do Luke Koper. Luka Koper
obsega kar 280 hektarov, zato smo si jo ogledali iz avtobusa. Ker smo želeli kar največ izvedeti o nastanku,
pomembnosti in seveda tudi zaradi varnosti, ker je
Luka Koper mednarodni prostor, kjer veljalo posebna
pravila in ukrepi, so nam dodelili svojega vodiča. Res
odlično skoraj dveurno doživetje je bilo pred nami.
Povedali in pokazali so nam ogromno stvari in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Zelo zanimivo je bilo
izvedeti vse o skladiščenju banan, za moški del je bil
izredno zanimiv avtomobilski terminal.

Pot smo nadaljevali proti Sečovljam in solinam, ki
smo si jih ogledali kar iz avtobusa, ker so soline zaradi
gradnje mostu čez Jernejev kanal s kopnega težko
dostopne za obiskovalce. V bližini solin, natančneje
v Seči, smo si ogledali vrt kaktusov družine Grašič.
Vrt ima več kot 1.500 različnih vrst kaktusov in prav
zaradi lepega nasada kaktusov je vrt postal znana in
zelo obiskovana turistična točka.

Kot zanimivost vam predstavljam nekaj ključnih zmogljivosti Luke Koper:

■ površina v celoti zaprtih skladišč: 247.000 kvadra■
■
■
■
■
■
■

tnih metrov
površina pokritih skladišč: 76.000 kvadratnih metrov
volumen skladiščnih rezervoarjev: 143.000 kubičnih metrov
kapaciteta silosov za razsuti tovor: 81.000 ton
skupna dolžina pomolov: 3,3 kilometra
skupna dolžina železniških tirov: 30 kilometrov
število privezov: 26
maksimalna globina morja: 18 metrov

Kaktusi, stari več kot 50 let
Na poti domov smo se ustavili še v Senožečah, kjer
smo po dolgem in vročem dnevu z užitkom pojedli
pozno kosilo. Polni novih doživetij in vtisov smo se
zvečer vrnili v naš domači kraj.

OB KOŠNJI
V društvu smo aktivni na vseh področjih. V nedeljo,
14. junija, je na Babni Polici v okviru prireditev V deželi ostrnic 2015 potekala zabavno-etnološka prireditev Ob košnji. Med ekipami, ki so se pomerile v igrah
med ostrnicami, je sodelovala tudi naša ekipa, ekipa
Društva upokojencev Loški Potok. Pohvala predsednici Mariji, Mariji S. in Marici, da so dobesedno zavihale
rokave in uspešno sodelovale v zdevanju ostrnic. Čestitke za pogum in pokazano dobro voljo.

Zanimivost – ob ogledu luke so nam pokazali patruljno
ladjo Triglav, ki je čakala na remont
Po ogledu luke nas je pot vodila do Krkavč, ene najstarejših vasi slovenske Istre. Krkavče ležijo nad dolino
reke Dragonje, gručasto naselje je zgrajeno na treh plasteh kamnite skalne gmote. Ogledali smo si cerkvico
sv. nadangela Mihaela, kjer nas je sprejel mežnar. Razkazal nam je cerkvico in okolico, nam povedal zgodovino cerkve in samega kraja ter nas postregel z mrzlo
vodo ter aperitivom.
Foto: Mario Žnidaršič
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OBISK HRIBOVSKEGA VRTA KNAVSOVIH
Že tretje leto zapored smo obiskali krasen hribovski
vrt družine Knavs. Vsako leto vse ljubiteljice lepega
cvetja, grmovnic in trav komaj čakamo na to. Vedno
znova občudujemo Lidijo in Petra, kako uresničujeta
svoje ideje, kako nastajajo nove zasaditve in kako gradita nova poslopja. Tokrat nastaja vrtna kuhinja, ki zaradi Petrovih zdravstvenih težav z roko in posledično
operacije še čaka na dokončanje.
Ne morem mimo tega, da ne bi omenila: Lidija in Peter
sta se odpovedala vstopnini za ogled vrta v dobrodelne namene. Na predlog ene izmed naših članic bomo
zbrani denar nakazali Iskrici Nedeljskega dnevnika, v
sklad »Pomoč otrokom« – deklici Živi Lanišek in ji pomagali pri zbiranju sredstev za operacijo v tujini. Res
lepa gesta, vredna posnemanja. Hvala.

SREČANJE UPOKOJENCEV DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE
Prvega avgusta, tokrat že dvanajstič, je v Dolenjskih
Toplicah potekalo Srečanje upokojencev Dolenjske in
Bele krajine. Na Jasi se nas je zbralo več kot 1.500 upokojencev naše pokrajinske zveze.
Predsednik pokrajinske zveze, gospod Jože Jazbec,
prosi vsako leto, da se srečanja udeležimo v čim večjem
številu, saj je to najpomembnejši dogodek Pokrajinske
zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine,
na katerem medijem in vsej javnosti posredujemo naše
zahteve, težave in povemo politikom, kaj od njih pričakujemo upokojenci.
Škoda je, da ne moremo zbrati za cel avtobus ljudi,
kljub temu da stroške prevoza krije društvo. In ravno zaradi tega smo primorani, da mesta na avtobusu
odstopimo našima sosednjima društvoma – Društvu
upokojencev Draga in Društvu upokojencev Sodražica, katerih člani se z veseljem odzovejo našemu povabilu. Lepo bi bilo in pozivam vse upokojence, da se
naslednje leto udeležimo letnega srečanja, ker le tako
pokažemo, da nam ni mar, kaj se dogaja v Sloveniji z
nami upokojenci.
Na srečanju se nam je predstavil novi predsednik
ZDUS – Zveze društev upokojencev Slovenije, gospod
Anton Donko. V kratkem nagovoru je vse prisotne
seznanil s svojim programom, nadaljeval bo aktivno
pot upokojenske organizacije, zagovarjal človekove
pravice in pravice starejših ter podpiral prizadevanja
za čimprejšnjo zdravstveno reformo.

nik
Novi predsed ko
n
o
D
n
g. Anto

ZDUS-a,

V kulturnem programu so nastopili godbeniki veterani
iz DU Ljubljana in folklorna skupina iz DU Črnomelj.
Kot vsako leto smo imeli srečelov, po končanem uradnem delu nas je zabaval ansambel Mavrica.
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Ker je bilo vreme lepo, so se nekateri tudi kopali v Dolenjskih Toplicah.

liko ljudi ne pozna Loškega Potoka in njegovih lepot.
Škoda je, da se ne zavedamo, da bi se večkrat pohvalili
in izpostavili naravne danosti, kulturno dediščino in
prijaznost ljudi Loškega Potoka.

še
na Slavka in Janez, ki sta
Zaplesala sta tudi naša čla bra družba.
do
vedno v dobri formi, če je

Ogledali so si tudi
Tabor in

OBISK PREDSTAVNIKOV DU NOVO MESTO
IN DU RIBNICA

SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV

V začetku meseca avgusta so obiskali Loški Potok
in seveda naše društvo ga. Rožca Šonc, predsednica
Društva upokojencev Novo mesto, g. Julijan Ozimek,
predsednik Društva upokojencev Ribnica, in nekaj njihovih članov in sodelavcev. Veseli smo vsakega obiska,
glede na to, da je naše društvo najbolj oddaljeno od
zveze, je lepo, da nas obiščejo tudi takrat, ko ne gre za
uradne obiske.

Retijsko uvalo.

V septembru, točno 13. 9., smo izvedli srečanje naših
članov, ki so starejši od 80 let. Za njih smo pripravili
krajši kulturni program, jih pogostili in jim pripravili
lepo nedeljsko popoldne. Več o srečanju bom napisala
v naslednji številki Odmevov.
Agrarni skupnosti Travnik se zahvaljujemo za nakazilo denarnih sredstev, ki smo jih porabili ravno za ta
namen.

SUHO CVETJE IN ROŽE IZ KREP PAPIRJA
Naša razstava rož in suhega cvetja še vedno kroži po
Sloveniji. Trenutno se nahaja v Kulturnem centru, v
Cankarjevi knjižnici na Vrhniki, kjer članice našega
društva predstavljamo cvetlične izdelke in aranžmaje
iz krep papirja, ki smo jih izdelale z veliko ljubezni in
dobre volje. Rože imajo v našem življenju velik pomen.
Z rožami se obdarujemo, rože krasijo naše vrtove in
stanovanja, spremljajo nas od rojstva do smrti.

Ga. Rožca Šonc na

hribovskem vrtu Kn
avsovih.

S predsednico društva Marijo Turk sva jih odpeljali
na Tabor, kjer so si ogledali najlepšo uvalo v Sloveniji
– Retijsko uvalo, na vrt Knavsovih, v spominski park
znanih Potočanov in v Kulturno-turistični center, kjer
so si ogledali razstavo slik slikarja Rudija Košmrlja. Že
nad pokrajino Loškega Potoka so bili navdušeni, ko pa
so zagledali vrt, pa prijetno presenečeni, da je na takšni
višini sploh mogoče kaj tako lepega. Ugotavljam, da ve-
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SMEH NE ŠKODI:
Upokojenec kosi travo, ko privihra skozi vrata njegova
žena in stopi k poštnemu nabiralniku. Odpre ga,
pogleda noter, zaloputne in odvihra nazaj. Mož kosi
dalje, ko spet privihra njegova žena, odpre poštni
nabiralnik, pogleda in ga še bolj jezno zaloputne. Mož
že skoraj konča s košnjo, ko njegova žena že tretjič
privihra k poštnemu nabiralniku. Spet ga odpre,
pogleda in ga zaloputne še z večjo jezo. Mož jo vpraša,
če je mogoče kaj narobe. Odgovori mu: »Seveda je! Ta
butasti računalnik mi venomer pošilja sporočilo, da
sem prejela pošto.«

Izjava duhovitega upokojenca:
Sem našega premiera vprašal, kako naj preživim, ker
imam 500€ pokojnine in polnih 430€ stroškov vsak
mesec! In me je gospod premier (mili Bog, sama »pamet« ga je!) vprašal, če imam kaj premičnin in nepremičnin za prodajo, in sem mu moral priznati, da imam
premične zobe in nepremičnega tiča!
Za Vas zbrala, pripravila, fotografirala in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva

ZELJNIK, KOT SO BILI NEKOČ
Zeljniku v Novem Kotu rečemo »ZJOUNIK« in ni bil
pred nekaj leti nobena posebnost. Obdelan je bil na
vsaki kmetiji, ponekod celo dva. V današnjih časih
pa je že postal posebnost, ker so zeljniki v tako veliki
površini, kot je tale, v DRAGARSKI DOLINI enostavno izginili. Tudi v Novem Kotu jih ni več. Na splošno
gledano je povsod veliko manj preoranih in obdelanih
njiv, kot jih je bilo včasih.
Tale ZELJNIK je na ŠMERINOVI RAVNI. Gospodinja Vilma je konec maja presadila več kot
600 kolerabnih sadik. Vse so se prijele. Široki sivo-modri listi se v jutranji rosi blestijo kot
morska gladina. Z užitkom je gledati tako njivo.
V tem jesenskem času se plod kolerabe v zemlji najbolj debeli. V glavnem je to hrana prašičev. Posajena je večinoma bela koleraba. Gospodinja seme
sama vzgoji. Koleraba je sočna, odličnega okusa in
kuhana še s kosom mesa je prava kmečka »južina«.
Kadar se kuha v kotlu za prašiče, ta kotel diši do pol
vasi. Tudi kuhanje kotlov izumira, ker se ljudje vse več
odločajo, da kupujejo že zapitane prašiče ali pa samo
kose svinjine.

KOLERABA – ta priljubljena domača rastlina ima
po različnih delih Slovenije različna imena: KAURA,
KAVLA, KOLERADA ipd., v Novem Kotu pa je KAMARADA.
Bojim se, da bomo vse prehitro opustili in pozabili na
pravo domačo hrano. Tempo življenja sili mlade ljudi vse
preveč v kupljeno – POGREJ IN POJEJ ali samo POJEJ.
Šmerinovi so »KAMARADO« populili v začetku
oktobra. Do takrat se je še precej zdebelila in obetala
lep pridelek. Prašiči bodo najprej pojedli kuhane liste,
kasneje pa debele plodove, »poštokane« s krompirjem.
Vilma, drugo leto naj bo ZJOUNIK še večji! :)

Dolenjci imajo pregovor: »NI GA BOLJŠEGA PTIČA
OD DOMAČEGA PRAŠIČA!« Marsikdo se strinja s to
trditvijo. Upokojenka Vilma se dobro zaveda, da kadar
bodo pojenjale njene delovne moči, tudi pri njihovi
hiši ne bo več reje prašičev.
Irena Klepac
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V NOVEM KOTU POROKA NA PROSTEM
Preteklo sezono je bilo na programih TV Slovenije kar
nekaj zabavnih oddaj. Med drugim smo gledalci lahko
v nadaljevanjih spremljali tudi poroke.
Nevesta Karmen je po rodu iz Novega Kota, ženin
Matjaž pa iz Ljubljane. Ne morem reči, da sta dobila
navdih za svojo poroko v medijih. Poročila se bova v
Novem Kotu! Odločitev je bila čisto spontana in enkratna. Sprva nismo verjeli, da je to sploh mogoče.
POROKA – vstop v zakonsko zvezo je vendar nekaj
zelo pomembnega, uradnega in – če hočemo – tudi nekaj odgovornega.

V soboto dopoldne smo skupno na travniku pred hišo
pripravljali prostor za sam obred – POROKO. Senene
bale so bili sedeži, obložene mize z dobrotami in
šampanjcem so čakali na svate in ženina. Sam prostor
PROTOKOLA je bil obdan z najlepšim travniškim
cvetjem. Tudi oblačila neveste in ženina so bila v stilu
samega ambienta. Vsi, ki smo bili priča dogodku,
nismo mogli verjeti, da se tak prostor – travnik – lahko
spremeni v tako lepo »POROČNO DVORANO«.
Ženin Matjaž je moral tudi pred »ŠRANGO«. Pokazal
je svojo moč in spretnosti, pa tudi pošteno je plačal
svojo bodočo ženo. Ženin in nevesta sta si večno
zvestobo obljubila pred matičarjema UE Ribnica.
Posebno naključje pa je bilo tudi to, da je tik pred poroko ves ta prostor veličastno preletela siva čaplja, v
Novem Kotu zelo redko videna ptica. Verjetno je »nadomeščala« štorkljo.
Vse to prijetno vzdušje je popestril dež. Verjamemo v
pregovor: »Če je ob poroki veliko dežja, je kasneje tudi
veliko bogastva.« Ko bi le bilo tako!

Mladi par se je vsega tega dobro zavedal, se o vsem
pozanimal in določen je bil datum, letošnji 27. junij.
Na domačiji neveste Karmen (pr’ Padlejsce) je bilo cel
teden veselo. Starši so poskrbeli, da se je vsak večer
nekaj dogajalo. V petek zvečer je bodoča nevesta imela
še PODOKNICO. Koliko lepo zapetih pesmi in zabave
je bilo ta večer!

Vesela svatba se je nadaljevala pod šotori pri vaškem
domu. Kuharji so poskrbeli za obilo okusne hrane.
Svatje so bili najprej mokri od zunaj, kasneje pa še
»znotraj«. V vaški drvarnici ob domu pa je celo noč
»obratoval« tudi FOTO ATELJE. Tako lepih fotografij,
ki jim dajejo ozadje zložena drva, je pa tudi malo.
Za veselo razpoloženje vseh so poskrbeli muzikanti
in tako razpoloženje naj uživata mlada zakonca vse
življenje – zvestobo in razumevanje.
Irena Klepac

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI
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11. SREČANJE MOTORISTOV MK HOLCARJI V
LOŠKEM POTOKU
Kot vsako leto smo tudi letos priredili srečanje motoristov z blagoslovom. Tradicionalno je bilo deset blagoslovov motorjev v mesecu aprilu, mi pa smo se za letos
odločili, da to dejanje prestavimo na jesen. In veste kaj?
Odločili smo se čisto pravilno, saj bi drugače na omenjeni aprilski datum imeli sneg, posebnih verig za motorje
pa ni. Tako smo od blagoslova prešli na zahvalo za uspešno sezono. Zbranih je bilo okrog 150 motorjev.

Po obredu je vsak motorist stopil do svojega motorja in
se mu zahvalil za uspešno sezono. Sledila je pogostitev
obiskovalcev in pa tudi zabava ob kulturnem programu skupine Stereo Pollution. Prireditev je trajala do
večernih ur, ko smo holcarji vse lepo pospravili, tudi
konjičke v garaže, in odšli v toplo posteljo.
Na koncu se zahvaljujem vsem obiskovalcem,

Holcarji smo zgodaj zjutraj pripravili prostor za obiskovalce. Motoristi so se začeli zbirati po 10. uri. Ko je
že kazalo, da bo obisk manjši, so šele začeli prihajati.
Zahvalo za uspešno sezono je pater Niko daroval ob
12. uri. Ravno takrat pa smo bili deležni tudi blagoslova od zgoraj. Spomnili smo se na našega pokojnega
člana, duhovnika Primoža Lavtarja, ki je imel poleg
svojega blagoslova skoraj vsako leto tudi blagoslov v
obliki pršenja dežja. Zahvalili smo se mu, da vemo, da
je med nami in nas budno pazi.

motoristom, članom MK Holcarji, moto klubom,
sponzorjem, donatorjem, Občini Loški Potok,
Turistično rekreativnemu klubu Nevtralia in gasilcem
PGD Hrib za vsakoletno rento prostorov, dr. Petru
Rusu, ki nam je vsako leto priskočil na pomoč pri
organizaciji zdravstvenega varstva, Željku Lavriču za
peko odličnih pleskavic, Žigu Ribiču, ki skrbi za foto
utrinke, bližnjim stanovalcem za potrpljenje in vsem
ostalim, ki so pripomogli k organizaciji srečanja, pa
niso zgoraj navedeni.

Mojca Bojc, predsednica kluba MK Holcarji
Foto: Žiga Ribič
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PRAZNOVANJE 15. OBLETNICE SKUPINE ZA
SAMOPOMOČ RIBNICA
Jeseni 2014 je minilo 15 let, odkar smo se v sejni sobi Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma prvič sestale ženske z
izkušnjo, ki jo prinese diagnoza rak dojke. Tedaj smo stopile na to pot in pod okrilje Društva onkoloških bolnikov
Slovenije in skupina za samopomoč je postala zatočišče in
sredina, v kateri smo se zjokale, nasmejale, podelile dobre
in slabe zgodbe, se tudi sprle in se nato pobotale.
V prvem letu je bila Andreja Cirila Škufca Smrdel strokovna oseba, ki je postavila temelje, nas nato spretno vodila
med začetnimi čermi in pastmi in skrbela, da smo zavile v
pravo smer. Prva prostovoljka koordinatorka je bila Milena
Peterlin, potem ko jo je premagala bolezen, je obveznosti
prevzela Metka Marn. Tudi pri njej je po nekaj letih predanega sodelovanja v skupini rak dojke napredoval in po
njeni smrti je delo prevzela Marija Adamič. Sedaj je ona
tista, ki krmari in ureja številne zaplete, tehnične probleme,
organizatorske obveznosti in kratke stike v komunikaciji
med članicami. Odlikuje jo velika pripravljenost prisluhniti in slišati, si vzeti čas in pokazati naklonjenost nekomu, ki
je v stiski in jo potrebuje.
V vseh 15 letih smo se redno srečevale vsak četrti ponedeljek ob petih popoldne v sejni sobi zdravstvenega doma.
Nikoli srečanje ni odpadlo, čeprav nas je bilo včasih več,
včasih manj. Že od vsega začetka je bilo izraženo zanimanje bolnikov z drugimi raki, sedaj pa se nam že počasi
priključujejo.
Datum, ki smo ga določile za praznovanje, je bil 21. maj
2015. Izbrale smo dvorano Rokodelskega centra Ribnica,
ker je to prisrčno okolje z razstavo izdelkov pletarske in
lončarske šole, likovnih delavnic in ribniške zgodovine.
Prizorišče smo okrasile s čudovitim cvetjem z okoliških
travnikov in fotografijami z naših srečanj. V našo sredino
smo povabile predstavnike vodstva Društva onkoloških
bolnikov. Prišla sta Andreja Cirila Škufca Smrdel in Blaž
Bajec, Marija Vegelj Pirc se žal ni mogla udeležiti. Povabili smo tudi predstavnike občin Ribnica in Sodražica ter
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma. Župan občine
Ribnica Jože Levstek je prijazno in toplo pozdravil skupino
in njene podporne člane in zunanje sodelavce. Želel nam je
veliko uspešnih srečanj v bodoče. Tudi direktorica ZD dr.
Janeza Oražma Ribnica Lidija Šmalc, dr. med., je izrazila
naklonjenost skupini, zagotovila je, da smo v zdravstvenem
domu še naprej dobrodošle in je naša prisotnost zaželena.
Marija Adamič je ganljivo podelila svojo izkušnjo in doživljanje bolezni, skupine in tudi svojega dela, ki ga je opravljala kot prostovoljka koordinatorka.
Andreja Cirila Škufca Smrdel je zmagoslavno pokazala tisti
zvezek, ki ga je nastavila in vanj vpisovala dogajanja v sku-

pini v prvem letu delovanja. Vsem nam je vtisnila nepozaben pečat in po njenih usmeritvah smo zgradile skupino,
ki nam predstavlja pristan, v katerem je prostor in čas, da
se srečujemo in pogovarjamo, pa ne le o raku in bolezni, in
tako lažje živimo dalje. Kot vedno so bile Andrejine besede
nežne in tople, vendar tudi odločne in pogumne.
Nato pa so v dvorano prihrumeli štirje člani gledališke improvizacije Radio Mlajku, ki smo se jim na glas nasmejali.
Izbrali so temo, ki je pri nas v skupini prepovedana, to je
obrekovanje in obiranje, bili so malo pikri, malo navihani,
malo poredni, zlasti pa zelo človeški. Hvala Maruši Prelesnik Zdešar in njenim sodelavcem za čudovito predstavo.

Celotno prireditev je povezovala Uršula Jaklič Žagar, katere
stara mama je ena od ustanovnih članic skupine. S pravim
občutkom nas je vodila od začetka do konca in nas za zaključek povabila na kozarček šampanjca in lično in slastno
pripravljeno zakusko. Nazdravile smo in zapele ter si zaželele še veliko srečanj. Tri članice, ki so v skupini od vsega
začetka, so simbolično skupaj zarezale torto in seveda smo
si ob sladkih užitkih zapele še enkrat, tokrat Vse najboljše
za te.
Prijetno druženje in obujanje spominov na dogodke in
osebe, ki so se nam v teh 15 letih pridružile in tudi odšle,
se je zaključilo z zahvalo sponzorjem, ki so nam olajšali izvedbo praznovanja, to so: GENERALI zavarovalnica d. d.
Ljubljana, INOTHERM d. o. o, LIONS klub Ribnica, SPM
JAKA d. o. o. Ribnica, ANDOTEHNA d. o. o., KUSS d. d.
Ribnica, Gradbene usluge Igor Andoljšek s. p., MABOLES
d. o. o., LEKARNA RIBNICA, OBČINA SODRAŽICA in
OBČINA RIBNICA.
Poslovile smo se z načrti za naprej, saj smo imele srečanje
skupine že čez nekaj dni, na četrti ponedeljek v mesecu
maju, in z odločitvijo, da prijetno druženje nadaljujemo na
izletu v hrvaško Zagorje 08. julija 2015.
Alenka Nadler Žagar

VABILO
Redna srečanja Skupine za samopomoč bolnikov in bolnic z rakom Ribnica
so vsak četrti ponedeljek v mesecu ob 17. uri v sejni sobi v prvem nadstropju
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. Prostovoljka koordinatorka
skupine je Marija Adamič, tel. št. 031-559-614, strokovni vodja pa Alenka
Nadler Žagar, dr. med.

Avgust - september - oktober 2015

31

ZDRAVJE

DEPRESIJA NAJPOGOSTEJŠA DUŠEVNA BOLEZEN
Depresija prizadene človekovo razpoloženje, je
duševna motnja, ki vpliva na čustva, vedenje, misli, telo.
Posledično vpliva tudi na delovanje v krogu družine in
izven nje. Za depresijo lahko zboli vsak mlajši, moški,
starejši, ženske, zlasti pa tisti, ki so živeli ali živijo v
stresnih in obremenilnih okoljih. Približno vsak šesti
zboli za depresijo. Depresija je huda in pogosta bolezen.
O njej govorimo, ko je posameznikovo razpoloženje
več kot dva tedna zelo negativno, če se zmanjša njegovo
zadovoljstvo in zanimanje za skoraj vse dejavnosti, ki
so ga sicer zadovoljevale. Ena izmed najhujših posledic
je samomor. Znaki depresije so številni in raznovrstni,
po navadi se pojavljajo počasi. Posameznik na začetku
težko opazi, da se je v njegovem življenju spremenilo
nekaj ključnega. Kasneje, ko se znaki poglobijo in se
z njimi povezane težave povečajo, se zave, da je nekaj
narobe.
SIMPTOMI IN ZNAKI DEPRESIJE
1.

VEDENJSKI (jok, izguba zanimanja in opuščanje aktivnosti, umikanje v samoto, motnje spanja,
razdražljivost, sprememba apetita)
2. TELESNI (bolečine v različnih delih telesa, pomanjkanje energije, utrujenost, mravljinci)
3. ČUSTVENI (potrtost, žalost, tesnoba, napetost,
obup)
4. MISELNI (negativne misli, npr. nisem vreden
tega, vse je brez pomena, želja po smrti …)
5. VPRAŠALNIK (Ste morda tesnobni/depresivni?)
Ali ste žalostni in potrti?
DA NE
Ali kdaj začnete nenadoma jokati oz. vam gre na jok?
DA NE

Ali imate telesne bolečine (v hrbtu, mišicah, vratu)?
DA NE
Ali se hitro utrudite?

DA

NE

Ali ste pri vsakdanjih opravilih počasnejši in dela
opravljate težje kot običajno?
DA NE
Ali ste preveč dejavni?

DA

NE

Ali se vam zdi življenje prazno in brez vsebine?
DA NE
Ali se vam zdi prihodnost črna in brez smisla?
DA NE
Ali vas zdaj nobena stvar ne more razveseliti?
DA NE
Ali se zdaj
ničvredno?

počutite

nekoristno,

nezaželeno,
DA NE

Ali ste razmišljali, da ni vredno živeti ali da bi si vzeli
življenje?
DA NE
Če ste na prvo ali drugo vprašanje odgovorili pritrdilno in ste pri sebi opazili več kot tri znake depresije,
lahko imate depresijo. Depresija je resno stanje, zato je
potrebno njene znake pravočasno prepoznati, zdraviti in jih tudi uspešno premagati. Za pomoč se obrnite
na osebnega zdravnika. Na voljo pa so tudi podporne oblike zdravljenja – psihoedukativne delavnice, ki
so namenjene posameznikom z depresijo in njihovim
svojcem. Izvajajo se v zdravstvenih domovih.
Jerneja Žagar

NESREČA NE POČIVA
Bolezni in nesreče ni potrebno klicati. Sami prideta
prehitro – ne vemo, ne kje ne kdaj prežita na nas.
Nesrečo pri delu je v Novem Kotu preživel tudi Toni
Pantar – Košjakov Toni. Pri vlačenju hloda se je traktor
v hipu prevrnil. Voznik je bil ukleščen med traktor in
hlod. Žena Marija, ki je hitro zaslišala klice na pomoč
in se z nesrečo soočila, je stekla do bližnjih sosedov,
kjer sta se Simona in Rado hitro vključila v pomoč.

Pantarjeva družina in Toni se po tem dogodku iskreno
zahvaljujejo medicinskemu osebju iz ZP Loški Potok
in ZD Ribnica, gasilcem PGD Podpreska, Simoni in
Radu ter seveda vsem bližnjim sosedom – vaščanom,
ki so prišli takoj nudit pomoč in bili z njim.
Toni se je verjetno »drugič rodil«. Zaveda se, kako lepo
je imeti prijatelje v nesreči in iti z njimi skozi življenje.
HVALA!

V hipu sta priklicala zdravnika in gasilce, ki so bili v
neverjetno kratkem času na mestu nesreče. Akcija reševanja je potekala zelo previdno in ponesrečenca so
hitro prepeljali v Ljubljano. Vse se je na račun hitrega
posredovanja pomoči dobro končalo.
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ZAKAJ JE KORISTNA JOGA?
Jogijske tehnike sproščanja, asane ali telesne vaje,
pranajama ali dihalne vaje in meditacija vzpostavljajo v človeku ravnovesje. S tem ohranjajo naše telesno in psihično zdravje, krepijo našo življenjsko
energijo, optimizem, nas pomlajujejo, nam dajejo
zaupanje, notranjo moč, koncentracijo, omogočajo
nam samospoznavanje, odkrivanje naših še neodkritih sposobnosti in vzdržujejo nenehen stik s seboj.

usmerjajo v dejanja. Če so nerealne, negativne, se
jim pridružijo še strahovi, povzročajo neravnovesje
v telesu in delovanju živcev. S pomočjo meditacije
pridemo v stik s seboj in izvorom vseh kompleksov,
strahov, vzorcev razmišljanja … Spoznavamo lastno
bit, se osvobajamo negativnosti, razvijamo zaupanje,
modrost, mir, razumevanje in lažje rešujemo probleme
v življenju.

Joga je več tisoč let star sistem različnih vaj za pomoč
človeku. Vsak posameznik si lahko z vadbo pomaga ne
glede na starost, v različnih življenjskih okoliščinah in
situacijah. Prilagojena je sodobnemu človeku, načinu
življenja in težavam.
Vse bolj se vsi zavedamo, da smo zadovoljni in zdravi, ko živimo skladno s seboj in okoljem. Danes se
soočamo z vse večjimi zahtevami družbe, ki obremenjujejo telo in duševnost. Vedno več ljudi ima težave
zaradi telesne in duševne napetosti (stres, živčnost,
nespečnost, posledice pomanjkanja gibanja). Zato so
tehnike za vzpostavljanje harmonije v posamezniku
vse bolj cenjene. Med njimi je tudi joga, ki po zahtevnosti obsega različne stopnje vaj, podobne telovadnim,
izvajajo pa se lahko sproščujoče ali intenzivneje, kar
omogoča poleg sprostitve tudi krepitev telesa in telesne moči, ravnovesje v delovanju vitalnih organov,
s tem pa zmanjševanje najrazličnejših zdravstvenih
tegob, tudi več let trajajočih, ko smo brez uspeha poskusili že marsikaj. Različne dihalne tehnike te učinke
še povečajo. Ob vsem je potrebna tudi potrpežljivost,
ker vse življenje vplivamo na svoje zdravje in rabimo
ravno tako določen čas za rehabilitacijo.
Najpomembnejši cilji joge so telesno, duševno,
socialno in duhovno zdravje. Že Paracelsus je rekel:
»Zdravje ne pomeni vsega, toda če ni zdravja, je vse
brez pomena.« Tako z jogo ne vplivamo samo na
mišice, sklepe, ampak na vse procese v telesu: dihanje,
srce, obtočila, živce, limfni sistem, prebavila, žleze,
na notranje organe, lokomotorni sistem in psihično
počutje. Te vaje nam dajo spokojnost, duševni mir,
sproščenost, občutek notranje svobode in miru.
Duševno zdravje je odvisno od čistosti našega uma,
ki je več tisočkrat močnejši od telesa. Poleg čutil je um
gospodar našega telesa. Pogosto podležemo čutilom,
ne da bi se zavedali: hrana lepo diši, je dobrega okusa,
zato si jo privoščimo, se prekršimo in posledice so tu,
zatem še notranje nezadovoljstvo. Marsikaj izgleda
lepo, zato nas premami, da kupimo, in se potem
naprezamo, delamo prekomerno, se preveč zadolžimo
ter si nakopljemo hude stiske in težave. Misli pa nas

Avgust - september - oktober 2015

Vadbe so ob torkih, ob 19.00, v OŠ.

Socialno zdravje se kaže v tem, da smo se sposobni
sprostiti in uživati življenje ter ob tem ostajamo odgovorni. Pogoste prepreke so medosebni odnosi, ki jih
znamo reševati in ohranjati strpnost, razumevanje in
spoštovanje.
Duhovno zdravje se kaže skozi naše delovanje, katerega glavna naloga je zaščititi vse oblike življenja, upoštevati njihovo samobitnost in delati po načelu: »Ne
rani nikogar.« Nenasilje je najvišja dolžnost – ob tem
se spomnimo nase, česa ne bi sami želeli – zato tega ne
počnimo drugim.
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica
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Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA – SEDAJ TUDI
V RIBNICI
Začetek naše zgodbe sega v leto 2013, ko smo v
Grosupljem začeli z vodenimi vadbami, ki v središče
postavljajo človeško gibanje, njegovo zmožnost in
njegove skrajne sposobnosti.
GrossGym smo ekipa in skupnost, ki se trudi izboljšati
človekovo sposobnost gibanja. Zavedamo se, da ima
vsak posameznik svoje omejitve, in na podlagi le-teh
pripelje naša ekipa s profesionalnim pristopom posameznika do optimalnega napredka.
Osnovno gibanje, kot je plazenje, počepanje, dvigovanje in sedenje, nas spremlja v vsakodnevnem življenju. Naša ekipa pomaga ljudem, da znajo osnovno in
kompleksno gibanje nadzorovati in ga pravilno izvajati. Pravilno gibanje je osnova, s katero začnemo že
na prvem srečanju, na tako imenovani funkcionalni
kliniki. Namenjena je vsem novim članom, ki bi se
radi udeleževali vodenih vadb. Funkcionalna klinika
predstavlja varnost pri gibanju, spoznavanje, učenje in
nadgradnjo novih gibov. Cilji te klinike so:
■ preveriti, ali ima posameznik gibalne omejitve in v
kakšni meri so le-te,
■ spoznavanje in učenje novih gibov,
■ nadgradnja že obstoječih gibalnih vzorcev/sposobnosti,
■ izvedba krajšega testa gibanja, koordinacije in
vzdržljivosti.
Po individualnem posvetu z vaditeljem se član vpiše
v vadbo, ki smo jo poimenovali Fit To Live in s katero
ga želimo pripraviti, da skozi gibanje doseže zdrav in
aktiven način življenja, boljše počutje ter boljšo fizično
in psihično pripravljenost. Prednost programa je, da
se težavnost stopnjuje glede na napredek gibljivosti,
psihofizične pripravljenosti in seveda same tehnike
izvedbe gibov. Vsi trije elementi pa so pogoj, da lahko
človek normalno opravlja vsakodnevne funkcije brez
napora ali bolečin.

Dnevni termini vadb so sestavljeni iz različnih vaj, kar
pomeni, da so raznoliki in zanimivi, zato je manjša
verjetnost, da se človek vadb v kratkem času naveliča.
Časovno so omejeni in redko presegajo 45 minut, tako
da jih človek z lahkoto vključi v svoj dnevni urnik. Najboljše pri tem pa je, da potekajo skupinsko po načelu:
»Vsi za enega, eden za vse.« Začnite se gibati.
GrossGym ekipa ves čas stremi k napredku in izboljšanju programov. V ta namen smo za vse, ki si želijo
spoznati prednosti kettlebell vadbe, organizirali dogodek, in sicer 10. oktobra v Grosuplju in 11. oktobra v
Ribnici, kjer smo gostili 16-kratnega svetovnega prvaka v kettlebell liftingu Sergeya Merkulina.
Marko Marinč

14. TRADICIONALNI POHOD
PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
Mnogo je dogodkov in srečanj, ki jih organiziramo v
Dragarski dolini. Vsako društvo organizira dejavnosti po svojih najboljših močeh. V Kulturno-športnem
društvu Draga se vsako leto veselimo našega največjega dogodka, pohoda Po stezicah naših prednikov,
ki ga organiziramo v sodelovanju z vaško skupnostjo
Novi Kot. Vsako leto znova ugotavljamo, da organizacija tako velikega dogodka ni mačji kašelj, na koncu pa
le ugotovimo, da je to res velik, poseben, družaben in
športni dogodek naše doline. Najpomembnejše je, da
so pohodniki zadovoljni in da se vsako leto radi vrnejo
k nam.
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V soboto, 18. 7. 2015, smo se pohodniki zbrali v Novem
Kotu. Jutro je bilo sončno in že jutranje sonce je napovedalo zares vroč, poletni dan. Tudi vročega poletnega
sonca se nismo ustrašili, pogumno smo se odpravili
na pot, po kateri so včasih hodili naši predniki. Četica stotih pohodnikov se je vila po binklarskih travniških in gozdnih poteh. Pridni gasilci PGD Podpreska
in PGD Trava so nam redno dostavljali vodo, tako da
smo se v tako vročem vremenu sproti odžejali. Hodili
smo približno štiri ure. Pot ni bila naporna. Bili smo
ji kos. Med potjo smo klepetali, se smejali in zabavali. Pohoda sta se udeležila prejšnji župan gospod Janez

Odmevi
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Novak in sedanji župan gospod Ivan Benčina. Na štartu nam je domačin Toni Cimprič natančno predstavil
traso pohoda. Pojasnil nam je, po katerih poteh so včasih stopali naši predniki v teh krajih.

Pohod Po stezicah naših prednikov je prvič zaživel
pred 14 leti v spomin požiga Starega in Novega Kota.
Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje je dalo
predlog, da ta pohod kot spomin na požig obeh vasi
izkoristimo za srečanje ob 70-letnici osvoboditve in v
spomin padlim borcem in žrtvam fašizma Dragarske
doline. Vse to se je dogajalo pri spomeniku v Novem
Kotu. Slavnostni govornik je bil Milan Gorjanc – član
predsedstva ZZB Slovenije. Dogodka so se udeležili tudi člani Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož. S
svojo glasbo so popestrili srečanje.
Na cilju je vse pohodnike čakal topel obrok. Prijetno
utrujeni smo se okrepčali in se še dolgo družili. Popoldan so popestrili fantje iz ansambla Pojav. Ob ritmih
domače glasbe smo se še vsi skupaj zavrteli. V večernih
urah smo se poslovili v upanju, da se naslednje leto zopet srečamo v Binklu.

Pohod zahteva kar nekaj priprav in organizacije. Zahvaljujemo se vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali, da smo izpeljali ta naš največji dogodek – že svoj
prosti čas za pripravo prostora, pripomočkov. Veseli
smo bili vseh, ki so se pohoda udeležili. Pohvaliti moramo vse binklarske gospodinje, ki so spekle pecivo,
in našega kuharja Davorja, ki vedno poskrbi za lačne
pohodnike.
Veliko društev in podjetij nam stoji ob strani ob izvedbi naših prireditev. Zato se Kulturno-športno društvo
Draga zahvaljuje:
- PGD Trava
- PGD Podpreska
- Dnevnemu baru pri Birtku, Boženi Kordiš s. p.
- podjetju DIGIT d. o. o
- Dušanu Zbačniku s. p.
- ANIS trendu d. o. o.
Vsake pomoči smo veseli. In veseli smo, ker se vsi prijazno odzovete in nas spremljate na naših prireditvah.
Še bolj nas motivirate za delo in nas opogumljate, naj
nadaljujemo z aktivnostmi v Dragarski dolini. Obljubimo, da nam ne bo zmanjkalo volje in zanosa za nove
športne in kulturne dogodke.
HVALA.

Kam pa drugo leto predzadnjo soboto v juliju? Na pohod Po stezicah naših prednikov.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO BALINANJE
V NOVEM KOTU
Pomlad nas je privabila na balinišče v Novi Kot. Tam
že vrsto let balinamo ob prazniku dela. Ne samo da
balinamo, ampak se nasmejemo in marsikaj pogovorimo. V tako dobri družbi čas hitro mine in se dan prijetno zaključi. Je pa res, da ta dan preverimo, koliko
smo spretni v metanju kovinskih krogel. In prav dobro
nam gre. Ob organizaciji Kulturno-športnega društva
Draga in vaške skupnosti Novi Kot pa le ne bi šlo. No,
zdaj pa se spomnimo, če je komu na prvomajskem balinanju uspelo vreči »cof«.
Tokrat se je v balinarskih spretnostih pomerilo osem
ekip, in sicer: INŠTALACIJE, RETJE, PODPRESKA,
ĐIMBEKI, ZGURANCI, KŠD LUBIKE, ČAČA,
JUNCI. Balinanje je potekalo v mirnem in prijetnem
vzdušju, ob balinišču smo prisotni navijali za vse ekipe.
Seveda pa so bili nekateri člani ekip v balinanju mnogo
spretnejši in natančnejši v metanju krogel, zato so si
prislužili uvrstitev v finale. V finalnem balinarskem
obračunu sta se pomerili ekipi Inštalacije in Retje. A le
ena ekipa si je prislužila zmagovalni pokal.
Vrstni red ekip ob zaključku balinanja je bil sledeč:
1.
MESTO: Retje
2.
MESTO: Inštalacije
3.
MESTO: Zguranci

Potekalo je tudi tekmovanje za naj bližalca. Tekmovali
smo člani ekip. Ker smo morali krogle zelo natančno
metati, je le enemu uspelo dobiti ta naziv. Tokrat si ga
je prislužil JOŽE MIKOLIČ.
Čestitamo vsem ekipam in seveda najboljšemu bližalcu
turnirja.
Pokale smo tako pravično razdelili najboljšim ekipam
in bližalcu. Smo se pa razveselili prav posebnega pokala, ki ga je umetniško izdelal in ga podaril gospod
FRANCI BANKO.
Na vprašanje, če smo vrgli tudi kakšen »cof«, pa odgovor dobite na fotografiji. Pa povejte, so bili balinarji
v Novem Kotu natančni ali ne? Se vidimo drugo leto
na prvomajskem balinanju v Novem Kotu. Pa še več
»cofov«!
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič

PRI »GREDICAH« SMO BALINALI
Ali vsi veste, kje so »gredice«? Tisti, ki radi balinate v
Dragarski dolini, zagotovo veste, kje se nahajajo. Na
vrhu Lazca se razprostira lepo, urejeno balinišče, ki se
imenuje »Pri gredicah«. Vaščani zelo lepo skrbijo za
ta kraj in jim je precej mar, da je ta del Lazca urejen
in čist.

PODPRESKA, DU DRAGA, MUŠNICE, LAZEC in
JURČKI.

Prvo septembrsko nedeljo smo se v Kulturno-športnem društvu Draga potrudili in organizirali balinanje ekip na Lazcu. Medse smo sprejeli pet ekip, ki so si
želele balinati in si prislužiti pokal za trud pri metanju
krogel. Na balinišču so se pomerile naslednje ekipe:
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VLADO JEŠELNIK,
član ekipe DU Draga, je na balinanju
najbolj
natančno
približeval. Podelili smo mu pokal za
naj bližalca srečanja.
Čestitamo vsem ekipam in Vladu.

Pa le ni bilo tako enostavno balinati. Nekateri člani
ekip so bili pri metanju zelo natančni in spretni, tako
da je bil vsak met krogle pomemben pri zbiranju točk.
Točke pa so odločale o zmagovalcu. Saj so se le najboljši uvrstili v finalno tekmo. Po finalnem obračunu si je
prvo mesto prislužila najbolj spretna balinarska ekipa
tega dne.

Sončno vreme nas
je razveseljevalo cel
dan. Kakšna prijetna beseda in nasmeh pa sta dan še
polepšala.

Takole smo se razvrstili po finalni tekmi:
1.
mesto: JURČKI
2.
mesto: PODPRESKA
3.
mesto: DU DRAGA

Razšli smo se dobre volje in ne boste verjeli, čisto na
koncu so nas pa le pospremile dežne kaplje. Torej,
sonce, dež, balinanje, Lazec, smeh in dobra volja. To
je prava kombinacija za srečanje na balinišču »Pri gredicah«.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič

TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL OBČINE
LOŠKI POTOK
Poletje se počasi poslavlja. Počitnice so minile. Čas je
za nove šolske podvige, za nove dogodke, nova srečanja in seveda za nogometne dogodivščine. Pravi nogometni dogodek se je odvijal v nedeljo, 13. 9. 2015,
na igrišču v Podpreski. Vreme je bilo sončno in vroče,
ravno pravšnje za nogometne boje.
Ekipe KŠD DRAGA, HRIB, TRAVNIK in RETJE so
se v nogometnih tekmah borile za pokal občine Loški Potok. Prehodni pokal občine je lani pripadel ekipi
Hrib. Pa letos? Vsi nogometaši so se spretno pomerili
v brcanju žoge. Niso pa vse ekipe uspele zatresti mreže
nasprotnika za zmago.
Po vseh končanih tekmah smo lahko čestitali zmagovalcu.
1.
MESTO: Retje
2.
MESTO: Hrib
3.
MESTO: Travnik
4.
MESTO: KŠD Draga
Prehodni pokal občine si je tako priigrala ekipa RETJE.
Najboljši igralec turnirja pa je bil UROŠ KNAVS, ki je
igral za ekipo Hrib.
Čestitamo!
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič
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VETERANI

VETERANI NA 30. SPOMINSKEM POHODU NA TRIGLAV,
10. IN 11. 7. 2015
Na 30. spominski pohod na Triglav so se prijavljeni
veterani, S. Gornik – voznik, A. Perhaj – vodja ekipe, J. Klun, D. Nosan in A. Žurga, odpravili iz Ribnice
zgodaj, ob 3:00 uri, in na Pokljuko prispeli ob 4:50. Po
opravljenem preverjanju in pregledu osebne opreme
so ob 5:20 zagrizli v strmino. Pod Studorom je bil čas
za krajši počitek in kakšno spominsko fotografijo. Pri
Vodnikovi koči pa je bil skoraj obvezni zajtrk v prijetni
jutranji senci.

Tik pred odhodom.

Spominska in brez nahrbtnika.
Pot so nadaljevali čez Konjsko sedlo do koče na Planiki,
kjer se je prilegel postanek s podporo. Naši pohodniki
so se na tem pohodu odločili za (za nas) novo smer na
Triglav, skozi strmo Žrelo in Škrbino. Hojo je bilo treba
malo prilagoditi po snegu in tudi z vrvjo, a je šlo samo
navzgor. Naša ekipa je ob jasnem vremenu stopila na
Triglav ob 12:20. Pohodniki so se le malo oddahnili, saj
je bilo potrebno napraviti nekaj spominskih fotografij,
in to z našim praporom. Potem so sestopili do doma
na Kredarici in pijača in tudi topla malica sta še kako
prav prišli. Ob 17:00 je bila pred domom na Kredarici
spominska svečanost s postrojem praporščakov s
prisotnimi prapori. Po krajšem pevskem programu
nastopajočih se je zvrstilo kar nekaj govorcev, a
slavnostni govornik je bil predsednik Zveze policijskih
veteranskih društev Sever, dr. Tomaž Čas. Na Kredarici
je bil prisoten tudi predsednik Zveze veteranov vojne
za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič. Po spominski
prireditvi se je v domu na Kredarici nadaljevalo
veteransko druženje in počitek se je kar odlašal v noč.
Zjutraj sta pohodnike pričakala jasno nebo in krasen pogled na bližnje vršace, v pripravi za odhod pa
najprej podpora z zajtrkom. Nato odhod v dolino, preko Konjskega sedla in Vodnikove koče in Studora je
ekipa varno prispela na Pokljuko.
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Po krajši osebni ureditvi sta sledila topel obrok
(odličen pasulj) in pijača za že kar utrujene pohodnike.
Ob 13:00 je bil svečan shod s prihodom praporščakov
s prapori in pohodnikov na spominsko proslavo
na Pokljuki, v spomin patrulji borcev Gradnikove
brigade, ki je 03. maja 1944 ponesla zastavo na Triglav.
V postroju na proslavi na Pokljuki so bili posebej
prijetno izpostavljeni pripadniki Garde SV, Pihalni
orkester Slovenske vojske in Partizanski pevski zbor.
Slavnostni govornik je bil načelnik GŠ Slovenske vojske
generalmajor dr. Andrej Osterman. Po proslavi se je
nadaljevalo veteransko druženje pohodnikov. A prišel
je tudi čas za predvideni odhod proti domu. Pohodniki
so se srečno vrnili v domače okolje ob 18:00 uri.

Praporščaki so pripravljeni za prihod na proslavo.
Za OZVVS: Borut Kozina
Foto: Dušan Nosan
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10. VETERANSKI POHOD S HRIBA NA OGENJCO,
12. 9. 2015
Veterani OZVVS Ribnica smo v soboto, 12. 9. 2015,
izvedli 10. veteranski pohod po področju Velike gore,
in sicer s Hriba v Loškem Potoku na Ogenjco. Povabili smo tudi veterane bližnjih območnih veteranskih
združenj, da se nam pridružijo. Prišli so iz Grosuplja,
Domžal, Kočevja, Vrhnike – Borovnice, Sodražice,
Loškega Potoka, Dolenje vasi, ostali pohodniki pa so
prišli iz ribniškega konca.

društva Ogenjca že pojasnjeval dogodke iz julija 1942
tu pri Ogenjci, kjer je bila partizanska bolnišnica (barake), in spomine skrivališča ranjencev, kjer so bili
skriti ranjenci izdani in ustreljeni (posebno dejanje
prisotne bolničarke).

Predhodno smo se pripravili. Predsednika spominskega društva Ogenjca Jako Bartola smo zaprosili za pomoč pri vodenju od starta do Ogenjce in tudi za pojasnila o dogodkih julija1942 pred kočo pri Ogenjci. Pri
županu Loškega Potoka Ivanu Benčini smo se dogovorili za sodelovanje pred pohodom, v Kulturno-turističnem centru Hrib pa za malico po koncu pohoda.
Ob 8:30 je župan občine Loški Potok Ivan Benčina
pozdravil in nagovoril prisotne pohodnike in med
drugim omenil, da se veterani premalo zavedamo pomena sodelovanja pri osamosvajanju in dejanj pri tem.
Pohodnikom je župan zaželel prijeten dan na pohodu
in prijetno počutje pri njih.

Res lep dan za spominski posnetek. (foto: Dušan Nosan)
Po krajšem počitku in okrepčilu so si izmenoma ogledali razstavljeni prostor v koči z zapisanimi spomini iz
preteklosti in skrivališče partizanskih ranjencev – kraško jamo, oddaljeno cca 150 m od koče.

Predstavitev pred pohodom - Jaka Bartol.
(foto: Ludvik Zalar)

In še skupinski posnetek pred odhodom z Ogenjce.
(foto: Ludvik Zalar)

V nadaljevanju je Borut Kozina v krajšem sestavku
predstavil odkritje spominskega obeležja – spominske
plošče, ki je bila 02. 10. 2010 odkrita v prisotnosti domačinov, župana Janeza Novaka in povabljenih veteranov iz območnih združenj PO ZVVS Ljubljana okolica.

Ob 12:30 so pohodniki veterani zapustili področje
Ogenjce in se po drugi poti napotili v izhodišče – na
Hrib, kamor so prispeli ob 14:15. Odložili so svojo
opremo in se napotili v KTC na dogovorjeno malico.
V KTC so si pohodniki ogledali zelo lepo razstavo
krožnikov in čajnih servisov – skodelic ter posušenih
zdravilnih zelišč, ki jo je pripravila skupina Društva
upokojencev Loški Potok.

Potem je predsednik društva Ogenjca Jaka Bartol
predstavil začrtano pot do Ogenjce in pohodniki so ob
8:45 odšli na pot proti zaselku Bela Voda. V lepem vremenu so se ustavili pri Mrtalozu, pri spomeniku štirih
ustreljenih učiteljev leta 1942, in prisluhnili razlagi domačina Jake Bartola.
Pohodniki so k Ogenjci prišli ob 11:20, kjer jih je že
čakalo okrepčilo s pijačo, posedli po klopeh, pripeljanih iz Ribnice, in se odpočili. Medtem je predsednik
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Pohodniki so nestrpno čakali na toplo malico in pijačo, saj jih je na pohodu kurilo toplo jesensko sonce.
OZVVS Ribnica se najlepše zahvaljuje gospodu Jaki
Bartolu za odlično vodenje pohoda ter razlago dogodkov v času roške ofenzive.
Zapisal: Borut Kozina
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Minil je brezskrbni čas počitnic in dopustov. V deželo je prišla jesen in ponovno so se odprla šolska
vrata. Za naše zveste bralce smo zopet pobrskali med knjižnimi policami in našli kar nekaj zanimivih
knjižnih novosti, s katerimi si boste lahko krajšali čas.

KAREN HAWKINS
Kako ujeti grofico
Pri šestnajstih letih se je Rose Balfour,
nežna in krhka lepotica, zaljubila v lorda
Altona Sinclairja, ki so ga drugi zaradi
divjega značaja poznali pod vzdevkom Sin
(Greh). Ker lord zanjo sprva ni pokazal
nikakršnega zanimanja, se je odločila, da
ga bo pripravila do tega, da jo bo na nekem
plesu poljubil. A v zadnjem hipu jo je zajela
panika. Razvpitega malopridneža je potisnila v fontano ter ga
pustila tam, obkroženega z vodnimi lilijami in glasno smejočo
plemiško družbo. Sama je raje pobegnila nazaj na škotsko
podeželje. Šest let pozneje Sinova prateta, vojvodinja Roxburška,
povabi na svojo vsakoletno zabavo tako Rose kot svojega pranečaka
Sina. Ta takoj skuje načrt, kako se bo brhki lepotici maščeval za
njeno dejanje izpred šestih let. Toda pri tem ne računa, da tudi
Rose ni od muh! Kljub želji, da bi drug drugemu pokazala, kdo je
bolj pretkan v njunih igricah, med Rose in Sinom vedno siloviteje
prasketa ogenj strasti. Se mu bosta predala? Ali se lahko iz želje po
maščevanju (sploh) rodi ljubezen?

JOJO MOYES
Skupaj
Predstavljajte si, da ste mati samohranilka,
ki s pospravljanjem po hišah in strežbo
v gostilni skuša preživljati tričlansko
družino (in še psa). Na starejšega sina
se v šoli spravljajo vrstniki. Mlajši,
za matematiko nadarjeni hčeri, pa
ne morete omogočiti šolanja. Konec
sveta? Pa ne za Jess Thomas, iznajdljivo
optimistko, ki je za svoja otroka
pripravljena premagati vse ovire. Ko Jess izve za matematično
tekmovanje na Škotskem, zagleda v denarni nagradi možnost
za konec družinskih finančnih težav. Medtem ko razmišlja,
kako naj družinico spravi na drugi konec države, ji pot prekriža
Ed Nicholls, nadležni milijonar, pri katerem Jess občasno
pospravlja. Tu pa se zgodba šele zares zaplete.

JOHN GREEN
Lažna mesta
Quentin Jacobsen je na skrivaj zaljubljen
v čudovito in pustolovsko Margo Roth
Spiegelman. Ko se ta nekega večera pojavi
na njegovem oknu, oblečena v nindžo, da
bi ga vzela s sabo na maščevalni pohod,
se ji seveda pridruži. Po razburljivi noči
napoči nov dan in Margo izgine. Quentin
se z izginotjem ne more sprijazniti.
Kmalu začne na nenavadnih mestih odkrivati sledi, ki jih je
Margo očitno pustila zanj. Vneto jih povezuje in poskuša
ugotoviti, kdo Margo sploh je, a bliže kot se zdi resnici, dlje je
od nje oddaljen.
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JULIA QUINN
Nepozaben večer
Anne Wynter morda ni to, kar pravi, da
je, toda kot guvernanta treh plemiških
deklet se precej dobro znajde. Njeno
delo je pravi izziv, saj se v enem samem
tednu skriva v shrambi, polni glasbil,
igra zlobno kraljico v predstavi, za
katero nihče ne ve, ali je tragedija ali
komedija, in oskrbi rane očarljivemu
grofu Winsteadu. Po dolgih letih je to
prvi moški, ki jo res mika, in iz dneva dan se težje opominja,
da se guvernanta s plemičem ne sme spogledovati.
Daniel Smythe-Smith je morda v smrtni nevarnosti. Ampak
mladega grofa to ne bo ustavilo, da se ne bi zaljubil. Ko na
tradicionalnem družinskem koncertu opazi neznano žensko,
priseže, da jo bo osvojil, tudi če to pomeni, da bo moral dneve
preživljati z desetletnico, ki misli, da je samorog. Toda Daniel
ima sovražnika, ki je prisegel, da ga bo ubil. Ko se Anne znajde
v nevarnosti, naredi vse, da bi se njuna zgodba srečno končala.

MASON CROSS
Sezona umorov
Ko Caleb Wardell – zloglasni čikaški
ostrostrelec – pobegne iz zaporniških
okovov dva tedna pred usmrtitvijo, FBI
na pomoč pokliče Carterja Blaka – moža,
izurjenega v iskanju tistih, ki nočejo, da
bi jih našli. Moža, ki se je z Wardellom
že srečal. Blake mora skupaj z Elaine
Banner, ambiciozno posebno agentko,
ki se trudi uskladiti življenje matere samohranilke in vse
uspešnejšo kariero, najti morilca, ko se ta odpravi na pohod po
Ameriki in ubija na videz naključne žrtve.
Toda Blake in Bannerjeva se kmalu oddaljita od preiskave. In
ko se trudita zlesti pod kožo moškemu, ki ubija zgolj iz samega
užitka, odkrijeta neskončno mrežo laži in korupcije. Zdaj mora
Blake prekršiti pravila in se postaviti po robu FBI, če hoče
ustaviti Wardella in razkriti pogubno zaroto, ki bo pretresla
državo.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Od oktobra
do maja bodo ponovno potekale enkrat mesečno pravljične
urice za otroke od 4. leta dalje. Lepo vabljeni!
Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje jeseni!
Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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V SLOVO

SPOŠTLJIV SPOMIN
Vsi sveti. Dan mrtvih. Dan spomina na mrtve. Teh dni
je bilo toliko, kolikor sem stara. Vseh se ne spominjam,
mnogih pa zelo podrobno in živo. Nekatere sem verjetno sestavila iz več let skupaj. Spomin ni vedno zanesljiv.
Ta dan je bil v letih mojega otroštva teman, a svečan.
Povezan je bil z mrazom, ledenim dežjem, pihanjem,
celo s snegom in črnino. Morje črnine je preplavilo
božjo njivo. Vse ženske v črnih rutah, možje v klobukih
in s črnimi kravatami, duhovnik s črno kapo in v
črnem plašču, ministranti s črnimi ovratniki. Le otroci
smo popestrili to monotonost. Oblečeni smo bili že v
zimska oblačila in midve s sestro sva imeli vedno kaj
novega – kapo, rokavice, morda celo plašč. Večina
grobov je imela le betonski okvir, brez nagrobnikov.
Grobovi so bili skrbno, a skromno urejeni – krizanteme
z domačega vrta, lepo razporejene na smrekovih vejah,
ali pa rože iz krep papirja – povoščene, da so vzdržale
nekaj časa. Svečke bele, navadne ali pa čajne, nobene
plastike. Kar naprej so ugašale. Znova prižgane so
veselo zagorele, vosek se je topil in se strjeval. Pa je
prišumel veter in ugasnil plamene. Otroci se nismo
naveličali prižiganja. Z dlanmi smo skušali zavarovati
svetlobo in toploto. Veselili smo se tudi hlebčkov, ki

nam jih je mama spekla v spomin na verne duše. To so
bili majhni hlebčki in imenovali smo jih prešce. Mama
se mi je zdela na ta dan zelo žalostna. Zdaj vem, zakaj.
Za mnogimi je tiho žalovala. Imela je le nas, otroke,
in moža, našega ata. Jaz ljudi, ob grobovih katerih
sem kot otrok stala, nisem poznala, zato nisem čutila
posebne žalosti.
Poseben čar tega dne sem doživljala v najstniških letih. V mraku sem smela z vaškimi otroki še enkrat na
pokopališče. Prižigali smo ugasle sveče, pobirali vosek
in šli v cerkev. Na kor! Od tam smo videli, kako pravzaprav zgleda naša cerkev. V slabo osvetljeni notranjosti so ženske monotono molile, mi pa na koru. Skoraj
odrasli! Nihče nas ni napodil. Pot domov je bila malo
strašljiva. Prijazni grmički so bili v noči pošastni, spotikali smo se po znani stezi, preglasno govorili, se junačili in si oddahnili šele v varnem zavetju doma.
Zdaj hodim k istemu grobu. A v njem so moji, brez
katerih, sem mislila, da ne bom mogla živeti. Pa živim.
Podarjeni so mi novi ljudje, ki jih imam neizmerno
rada. Spomin na umrle pa ni zbledel, le bolečina postaja manjša in znosna.
Ivanka Štrukelj

V ZAHVALO IN SPOMIN MARIJI RUPARČIČ
»Ne žalujmo, da smo jo izgubili,
Bogu bodimo hvaležni, da smo jo imeli.«
Sv. Hieronim

V zahvalo in spomin
V petek, 24. 7. 2015, smo se poslovili od naše
drage Marije Ruparčič (Carove Micke), ki je
umrla dne 20. 07. 2015. Pokopali smo jo v
družinski grob na Taboru.
Slovo je bilo nepopisno. Prišli so sorodniki, prijatelji, znanci, sosedi, domačini, gasilci in pevci, da bi ji izkazali poslednjo čast –
njej, ki je bila duša in srce vseh. Po poklicu medicinska sestra se
je razdajala bolnikom; daljnega leta so jo celo izbrali za najboljšo
sestro travmatologije v Kliničnem centru (UKC). Ne vem, kje je
jemala moč, da je z borno plačo pomagala mnogim do poklica,
stanovanja, pa tudi nudila pomoč v duhovnih težavah. Ni besede, ki bi lahko opisala njeno darežljivost – njena levica ni vedela,
kaj daje desnica. Z njo smo vsi mnogo izgubili. In pri vsem svojem delu je ohranila vedrost in duhovitost. Za svoje požrtvovalno delo je v prejšnji državi dobila dve srebrni odličji – vendar
se z njima ni nikoli hvalila. Če je kdo na to namignil, je samo
zamahnila z roko. Ni bila častihlepna.
Ne vem, kje naj začnem z zahvalo vsem, ki ste v tako velikem
številu počastili njen spomin in jo pospremili na poslednji poti.
Zadnjih šest let je živela v domu starejših občanov na Hribu,
zato zahvala prav vsem – od strežnega osebja do zdravnika dr.
Petra Rusa, ki je vestno skrbel za njeno telesno zdravje. Prav tako
zahvala domačim župnikom in drugim zunanjim duhovnikom,
ki so ji pomagali ohranjati vero Vanj, ki ji je osmišljal življenje.
Zahvala vsem, ki ste jo obiskovali v dobrih in težkih dnevih njenega bivanja. O vseh vas, dragi domačini, mi je pripovedovala z
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iskrico v očeh, da ste ji lepšali dneve.
Njena nečakinja Romana je dolga leta skrbela za telesno nego –
hvala, Romi.
Ne morem mimo zahvale sestri Zofki, ki ji je dan za dnem lajšala
zadnje težke dni trpljenja.
Naj zaključim z zahvalo, ki velja gasilcem (bila je botra gasilskemu društvu in njihova podpornica) za njihovo slovesno
spremstvo; posebno gospodu Stanetu Mišiču za nošenje žare,
Franciju in Marjanu Koširju za nošenje slike in žalnega venčka.
Zahvala tudi gospodu Janezu Turku, da je nosil križ, in birmanki
Stanki za nošenje »luči«. Tako lepega petja pri maši in ob grobu
že dolgo nisem slišala – hvala vam, dragi pevke in pevci ter zborovodkinja gospa Štefka.
V cerkvi sta se z govorom in daritvijo sv. maše od nje poslovila
domači župnik gospod Bojan Traven in naš dragi rojak gospod
Anton Lavrič – hvala vama za dobre besede o njej pa tudi o
smislu vere v božjo ljubezen.
Ne nazadnje naj se zahvalim našemu dragemu bratrancu Ivanu Moharju, ki je spregovoril o zahvali njej, ki je bogatila naše življenje.
Zahvala gre tudi uslužbencem Komunalnega podjetja Ribnica,
ki so vestno in s pieteto poskrbeli, da so pogrebne slovesnosti
potekale brez težav.
Hvala vsem, ki ste darovali za svete maše, cvetje in sveče ter nam
izrekli pisno in ustno sožalje.
Draga moja Micka – bila si moja druga mama – večkrat si se
pošalila, da me samo rodila nisi. Od dvanajstega leta dalje do
diplome si skrbela zame. Morda ti na zunaj nisem izkazovala
dovolj hvaležnosti, toda do moje smrti boš ostala v mojem srcu.
Počivaj v miru – zaslužila si ga!
Sestra Milka v imenu ostalih žalujočih sester Tončke, Zofke in Malči
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V SLOVO

Oj, bratje, ko se to zgodi,
tedaj končana pot bo moja
in konec bo težav in boja,
tedaj potihne za vsekdár
srcá mi in svetá vihar.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v naša srca se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo ...

(S. Gregorčič)

(J. Medvešek)

ZAHVALA
Ob smrti moža, ata, starega ata in pradedka

FRANCA KNAVSA
(1931–2015)
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na
zadnji poti, izrekli sožalje, darovali sveče in svete maše.
Zahvala tudi pevskemu zboru za zapete pesmi in
g. župniku za poslovilni obred.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, stare mame, prastare
mame, sestre, tašče in tete

HEDVIKE LAVRIČ
iz Srednje vasi pri Dragi 1
(30. 11. 1925–11. 8. 2015)
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
ki ste ji zadnja leta pomagali in jo razveseljevali s svojimi obiski.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani ob bolečih trenutkih, za
darovano cvetje, sveče, daritev maš, in hvala vsem, ki ste jo z
nami v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala osebju oddelka C na Travmatološki kliniki, ki ji je lajšalo
trpljenje v zadnjih dneh, hvala dr. Petru Rusu in zdravstvenemu
osebju ZP Loški Potok, posebna zahvala patronažni sestri Renati
Troha za vso pomoč, lajšanje bolečin in njeno prijaznost ob
obiskih na domu.
Zahvala župniku Bojanu Travnu za zelo lepo mašo in opravljen
obred, pevskemu zboru za lepe pesmi žalostinke in Komunali
Ribnica za pogrebne storitve.
Še enkrat iskrena, iskrena hvala vsem.

Žalujoči vsi njeni

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

Bila si z nami dolgo časa,
skupaj smo preživeli dosti let,
a kar naenkrat si odšla v svoj svet,
pogrešali te bomo vedno in povsod
in te vedno v srcih nosili s seboj.

ZAHVALA
8. septembra je svojo življenjsko pot sklenila naša draga
mama, stara mama, prababica, praprababica in teta

FRANČIŠKA MOHAR
Šegova vas 15
(31. 12. 1923–8. 9. 2015)
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje,
darovali cvetje, sveče in svete maše ter jo pospremili na
njeni zadnji poti k večnemu počitku.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu in patronažni sestri ge.
Renati Troha za pomoč na domu v času njene bolezni.
Zahvala tudi gospodu župniku Bojanu Travnu za obiske
na domu in opravljen pogrebni obred, pevskemu zboru
za lepo zapete pesmi ter Komunali Ribnica za opravljene
storitve.
Žalujoči otroci z družinami
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Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, brata in strica

STANISLAVA POJETA
(1952–2015)
iz Retij 1
se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno
cvetje in sveče, spodbudne besede ter podporo.
Posebna in iskrena hvala doktorju Petru Rusu in
doktorici Alenki Nadler Žagar za nesebično pomoč in
lajšanje bolečin v zadnjih trenutkih njegovega življenja.
Zahvala gre tudi gospodu župniku Bojanu Travnu za lep
obred na njegovi zadnji poti.
Nikoli ga ne bomo pozabili!
Žalujoči vsi njegovi

Trave so se priklonile,
gozd spokojno je zaspal …
A spomin na tebe, dragi,
v naših srcih bo ostal.

ZAHVALA

ALOJZ ŠEGA
iz Srednje vasi, Loški Potok
Od njega smo se poslovili 12. 07. 2015
na pokopališču v Loškem Potoku.
Hvala vsem in vsakomur posebej za vse,
kar ste dobrega storili v času njegovega življenja,
in se udeležili poslednjega slovesa. Posebna zahvala
tudi podjetju AvtoTransporti Kastelec iz Gosuplja in
sosedom družine Lavrič.
Vsi njegovi

Kdor bo delal dobra dela,
kdor bo drugim v pomoč,
mu poteče dan veselo,
ga mehko zaziblje noč.

ZAHVALA

ZAHVALA

ALOJZ DEBELJAK

JOŽEFA PEPCA MIHELIČ

(6. 11. 1949–3. 7. 2015)

* 18. 03. 1927 + 05. 09. 2015

Nenadoma in prezgodaj
se je zaprla njegova knjiga življenja.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi,
ga spoštovali ter z njim delili cvetje in trnje
v času zemeljskega bivanja.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in
se mu poklonili v zadnji pozdrav.

Draga mama, besedilo pesmi je bilo tvoje vodilo
v življenju. Hvala ti za vso skrb in ljubezen.
Vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali in
skrbeli zanjo, iskrena hvala.
POČIVAJ V MIRU,
NA TEBI TAKO DRAGI TRAVI.
Žalujoči: vsi njeni

Z globoko hvaležnostjo
vsi žalujoči domači
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Ko se vašega življenja dotakne bolečina,
potrebujete nekoga, ki bo odgovorno in z vso
pieteto prevzel skrbi in storitve ob slovesu od
vaših najdražjih.

CVETLIČARNA
Č
– TRGOVINA
TRAFIKA 3 DVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REZANO CVETJE – ŠOPKI
LONČNICE
ARANŽIRANJE
DARILNI PROGRAM
ARANŽMAJI za različne priložnosti
VENCI, IKEBANE
SVEČE
DEKORIRANJE PROSTOROV
POROČNI ŠOPKI
TEKSTILNI IZDELKI
BIŽUTERIJA
PONUDBA TRAFIKE 3 DVA

POGREBNE STORITVE

•
•
•
•
•
•

Prevoz pokojnika
Ureditev poslovilne vežice
Izkop jame
Izdelava in dostava cvetja
Organizacija pevcev, trobentača, govora
Ureditev dokumentov …

Dosegljivi smo 24 ur na dan in se o vsem
lahko pogovorimo na domu.
Pokličete nas lahko na telefonski številki:
041-836-249 ali 031-437-271

PLAČILO POLOŽNIC - provizija 0,65 €
Vabljeni v našo prodajalno na HRIBU, ki bo po novem odprta:
PONEDELJEK, TOREK: od 8:00 do 15:00
SREDA, ČETRTEK in PETEK: od 8:00 do 18:00
SOBOTA: od 8:00 do 13:00

NOVO !!!

Pred 1. novembrom vam nudimo pestro
izbiro nagrobnih cvetlic in aranžmajev.
Vljudno vas vabimo, da nas obiščete tudi
v prednovoletnem času, ko bo na naših
policah bogata izbira daril.

Naše prodajalne pa lahko obiščete tudi v KOČEVJU, GROSUPLJU in VIDMU.

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(7. novembra in 5. decembra 2015) 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!

