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Kot bi mignil, je minilo 30 let od odprtja frizerskega salona
na Hribu. Začetek je bil težak, saj ljudje niso bili vajeni hoditi k
frizerju. Lase so si strigli drug pri drugem. Za veliko noč in božič
je bilo veliko dela s trajnami, vmes pa dolgčas. Počasi so se ljudje
navadili na striženje in barvanje pri frizerju.
Vsem strankam sem hvaležna, da prihajate v moj salon in imam
vsa ta leta službo v domačem kraju. Želim vam blagoslovljene
božične praznike in srečno novo leto 2016!
Helena Levstek, tel. 01 8367-372 ali 031 574-096

Vesel božič ter srečno in uspešno
novo leto 2016
ELMAR; Aleš Marjanovič, s.p.
GSM:031 810 775
www.slodesign.com/elmar/

Vsem občanom in poslovnim
partnerjem želim vesele
božično-novoletne praznike
in uspešno v novem letu!

Storitve:
-elektroinptalacije
-meritve in servisiranje
-avtomatizacija
-najem dvigala

Naj bo uspešno, lahko malo grešno.
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo,
z malo bridkosti, veliko sladkosti in največ modrosti.
Naj bo mirno, kot nebo večerno, minljivo in večno,
poslovno uspešno in preprosto SREČNO.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2016 !

Žagar Jože s.p.

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:
Jaslice v cerkvi Sv. Lenarta na Hribu, december 2015,
foto: Bojan Traven

2

Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini
Loški Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega
bivališča v občini Loški Potok, se na Odmeve
lahko naročijo. Cena posameznega izvoda je
0,83 EUR.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja
nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi
možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo,
da naj posamezni prispevki ne presegajo
velikosti 1.000 znakov s presledki ter fotografijo
v formatu JPG ali podobno. Fotografij, pripetih v
programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo
objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih
list ne smejo presegati 750 znakov s presledki.
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žaljive
vsebine ne objavi. V Odmevih se brezplačno
objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za

pokojnimi občankami ali občani občine Loški
Potok v obsegu do 800 znakov s presledki.
Spominske objave ob obletnicah smrti se ne
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi,
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se
objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan
spoštovati avtorske pravice glede uporabe
fotografij in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov:
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški
Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo
številko ODMEVOV je 1. februar 2016.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!
Bliža se konec leta, investicije letošnjega leta so zaključene.
Tik pred snegom smo zaključili asfaltiranje cest na vrhu
Hriba, kjer smo zaradi težav z vodovodom zamenjali cevovod med vodohranoma na Hribu. Razlog za ta poseg
so bile pogoste okvare na tem odseku, kar je bilo vidno
na cesti na vrhu Hriba, saj je bila dodobra zakrpana na
strani, kjer poteka vodovod. Poleg menjave cevi dvojnega
cevovoda (ena cev služi za prečrpavanje vode iz spodnjega v zgornji vodohran, druga za oskrbo uporabnikov) so
bile na tem odseku položene tudi cevi za fekalno in meteorno kanalizacijo ter cev za kabel javne razsvetljave in
signalni kabel za komunikacijo med vodohranoma. Do
sedaj so bile cevi na tem odseku plastične, zdaj so litoželezne – duktilne cevi, z zunanje strani protikorozijsko
zaščitene z aluminijevo in cinkovo zaščito in prebarvane
z epoksidnim premazom. Notranjost cevi pa je prevlečena z betonskim premazom, ki po podatkih proizvajalca
najmanj vpliva na kakovost vode.
Vsem uporabnikom v tem delu so delavci Hydrovoda
menjali jaške z vodomeri, česar se po novem uporabnikom
ne zaračunava posebej, saj se denar za ta namen zbira
mesečno – na računu za vodo je to v postavki omrežnina.
Naslednje leto bomo nadaljevali z obnovo vodovoda
na vrhu Hriba v delu, kjer so pogoste okvare vidne na
zakrpanem asfaltu. Samo v letošnjem decembru sta bili
na tem odseku dve intervenciji Hydrovoda.

Notranjske. Cena za smeti bo zaradi
tega v naslednjem letu nekoliko višja
(predvidoma nekje med tisto, ki je veljala spomladi, in sedanjo).
Plani za leto 2016 so pripravljeni. Največja planirana investicija je čistilna
naprava, za katero načrtujemo, da
bomo pridobili del sredstev že v letu 2016. Nadaljujejo se
priprave za izgradnjo daljinskega ogrevanja na sekance za
center Hriba, v pripravi so projekti za izboljšanje oskrbe
z vodo na območju Loškega Potoka.
Večji zalogaj bo tudi
ureditev
državne
ceste preko Travnika, ki je v pristojnosti države, zato so
kakršni koli posegi
v razširitev ali ureditev pločnikov povezani z omejitvami
in administrativnimi zahtevami, ki jih
postavlja država in
jih ni možno rešiti čez noč. Skratka,
dela v letu 2016 nam
ne bo zmanjkalo.

V mesecu novembru smo zaključili tudi z izgradnjo zbirnega centra za kosovne odpadke v Malem Logu. Da je tak
center potreben, se je pokazalo že na samem začetku, saj
je bilo v center v kratkem času pripeljano izredno veliko
odpadkov, od gum, odpadne elektronske opreme in odsluženih gospodinjskih aparatov do mešanega kosovnega
odpada.
Čim bolj bomo uspešni pri ločevanju odpadkov, tem
manj bo mešanih komunalnih odpadkov (zbiramo jih
v zelenih zabojnikih), ki na mesečnem računu za smeti
pomenijo največji strošek. Prav je, da tukaj pohvalim občanke in občane, saj je procent ločenih odpadkov v naši
občini nad slovenskim povprečjem.
Od začetka leta 2016 mešanih odpadkov ne bo več dovoljeno odlagati brez obdelave. Odpadke bo treba ločiti
na frakcije, ki se lahko uporabijo za kompostiranje ali
za kurivo. Sedaj mešane odpadke Komunala odvaža v
Grosuplje, kjer se samo odlagajo, od novega leta dalje pa
bodo naši odpadki končali v regijskem centru za ravnanje
z odpadki (RCERO) Ljubljana. Kot ste najbrž že izvedeli iz medijev, je to največji center za ravnanje z odpadki
v državi. Najprej je bil zgrajen za območje Ljubljane in
okoliških občin. Zdaj, ko se je količina mešanih odpadkov zaradi ločevanja zmanjšala, bodo kapacitete centra
zadoščale za tretjino Slovenije – torej za okoli 700.000
ljudi, v nekaj letih pa celo za polovico države. Zaenkrat
bo v RCERO Ljubljana vključenih 37 občin, od Kopra do
nekaterih gorenjskih občin in velikega dela Dolenjske in
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Če pogledamo, kaj je bilo v iztekajočem se letu narejeno
v občini, lahko z gotovostjo trdim, da je bilo vse narejeno
v javnem interesu, torej v interesu občank in občanov. Ni
večjega zadovoljstva kot pogled na dobro opravljeno delo.
Menim, da smo bili v tem na občinski upravi v iztekajočem se letu uspešni.
Tudi vi, spoštovani občanke in občani, boste gotovo
našli nekaj, na kar ste lahko ponosni in vam bo ostalo v
dobrem spominu.
Srečno in uspešno novo leto vam želim. Da bi
se ga z veseljem spominjali.
Ne velike zgodbe, osrečujejo majhni trenutki.

Ivan Benčina, župan
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OBČINSKI SVET

6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 12. 11. 2015
Občinski svet je sprejel sklep o opredelitvi javnega
interesa za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Ta
sklep je eden izmed korakov do podelitve koncesije,
v kolikor se bo občina odločila za javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB). Sredstva za sofinanciranje projektov
za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso država podeljuje podjetjem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, do
višine 55 % vrednosti projekta. Občina ni upravičenec
do prejema teh sredstev in če bi se odločila, da bo sama
vodila ta projekt, bi ga morala tudi v celoti financirati,
razen če bi pridobila sredstva iz drugih virov.
Občinski svet je sprejel tudi stališče v zvezi z izvajanjem
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave od 01. 01. 2016 dalje. Od začetka leta 2016
dalje se mešanih odpadkov ne bo smelo več odlagati
brez predhodne obdelave – izločitve uporabnih frakcij.
Od leta 2010 je Občina Loški Potok skupaj z nekaterimi
sosednjimi občinami sopodpisnica pogodbe z Mestno
občino Ljubljana, da bodo odpadke na predelavo vozile
v RCERO Ljubljana. V pogodbi je navedeno, da se bo,
ko odlagališče v Grosupljem ne bo imelo pogojev za
odlaganje, tudi odlaganje obdelanih odpadkov vršilo
v RCERO Ljubljana. Stališče občinskega sveta je, da
se RCERO Ljubljana podeli koncesija za odlaganje
ostankov predelave za obdobje 10 let.
Obravnavan je bil osnutek proračuna občine za leto
2016. V njem sta predvideni naslednji investiciji, za
kateri računamo, da bomo pridobili sofinancerska
sredstva: daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in kanalizacijski sistem. Če bomo ta sredstva pridobili, bo
proračun znašal 2.700.000 EUR, v nasprotnem primeru pa 2.100.000 EUR. Za investicije smo predvideli 50
% proračuna, za tekoče odhodke 28 %, (plače in prispevki na plače, tekoče vzdrževanje 10 %), 29 oz 30 %
za investicijske transfere.
Letošnja investicija na vrhu Hriba je bila zaključena
v mesecu novembru. V naslednjem letu naj bi nadaljevali s sanacijo vodovoda na Hribu (predvidenih je
180.000 EUR iz različnih virov – lokalne ceste, vodovod, kanalizacija).

V naslednjem letu je predvidena izdelava projektne
dokumentacije za širitev vrtca (21.000 EUR).
Predvideva se nakup zemljišč za večnamenski objekt
na Hribu in ostale Ograde.
V proračunu so predvidena sredstva za vzdrževanje lokalnih spomenikov, ki do zdaj niso bila v proračunu (predvidenih je 5.000 EUR). Rezervirana so
tudi sredstva v višini 30.000 EUR za podporni zid pri
cerkvi na Travi. Predviden je nakup gasilske cisterne
brez nadgradnje. Predvidena je tudi nabava dveh defibrilatorjev, enega za ZP Loški Potok in drugega za
večnamenski objekt v Podpreski. Župan je podal tudi
informacijo o planu nabave ZD Ribnica in pogovorih,
ki s tem v zvezi potekajo. Informacijo je dopolnil g.
Peter Rus, ki je mnenja, da bi bilo za prosto dostopen
defibrilator na Hribu najprimernejše mesto DSO, saj
je tam ves čas na voljo strokovno usposobljeno osebje,
hkrati pa se tako izognemo težavam zaradi nizkih temperatur, ki tudi lahko vplivajo na aparature.
Kot izhodišče za pripravo osnutka proračuna je bil
upoštevan znesek primerne porabe v višini 525 EUR
na prebivalca.
Občinski svet je dal osnutek proračuna za leto 2016 v
enomesečno javno razpravo. V času javne razprave so
ga obravnavali oba občinska odbora (za gospodarstvo
in za družbene dejavnosti) in sveti vaških skupnosti.
Predlog proračuna bo občinskemu svetu predložen v
sprejem v mesecu decembru 2015.
Sprejet je bil tudi sklep o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Loški Potok. Prva javna
obravnava je potekala 2. decembra 2015.
Sprejet je bil tudi sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2016. Vrednost točke bo enaka kot v letu 2015, kar
pomeni, da bo tudi višina odmere enaka letošnji.
Občinski svet je sprejel tudi sklep o odkupu parcele
štev. 992/2/0, k. o. Hrib, s čimer bo občina pridobila
lastništvo zemljišča, na katerem predvideva izgradnjo
vodohrana Hrib.
Mojca Lavrič

OBVESTILO
Občina Loški Potok naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok – spremembe št. 1. Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih
Občine Loški Potok, na oddelku za okolje in prostor, v
I. nadstropju, Hrib 17, do 18. januarja 2016. V okviru
javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi
se lahko, do vključno 18. januarja 2016 podajo pisno,
na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb
in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Loški
Potok, Oddelek za okolje in prostor, Hrib 17, 1318 Lo4

ški Potok, ali na elektronski naslov: obcina@loski-potok.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne
besede: "Pripomba na javno razgrnitev OPN-loski-potok 1". V času javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Loški
Potok, Hrib 17, v sredo, 13. januarja 2016, ob 18. uri.
Glede na to, da je to že druga dopolnitev, dodatnih
predlogov za širitve ali krčenje območij pozidave ne
bomo več sprejemali, lahko pa se podajo pripombe.
Župan Občine Loški Potok:
Ivan Benčina

Odmevi

AKTUALNO

STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU NA VOLJO TUDI
NAŠIM OBČANOM
Ena od oblik socialne pomoči občanom, ki jo predpisuje zakonodaja na področju socialnega varstva in
smo jo občine dolžne izvajati oziroma organizirati, je
tudi pomoč družini na domu. Omenjena storitev je
namenjena upravičencem, ki sicer imajo zagotovljene
bivalne in druge osnovne pogoje za življenje v svojem
bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti
ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo
ali zanjo nimajo možnosti. Med upravičence do socialne oskrbe na domu tako sodijo:

■ osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za popolnoma samostojno življenje;
■ osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja;
■ invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
nege in pomoči;
■ kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno
delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne
za samostojno življenje;
■ kronično bolni otroci in otroci s težjo motnjo v
duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v
organizirane oblike varstva.
Pomoč na domu obsega različne oblike organizirane
praktične pomoči in opravil, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu v zavodih, v drugi družini
ali v kaki drugi organizirani obliki. Obseg in vsebino
socialne oskrbe se prilagodi potrebam posameznega
uporabnika. Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev navaja, da je upravičenec
upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj
dve opravili iz dveh različnih sklopov naslednjih opravil:

spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Potrebno je poudariti, da zgolj in samo prinašanje
obroka hrane občanom na dom ne spada v to kategorijo in se ne obravnava kot pomoč na domu.
Naša občina ima za opravljanje storitve pomoč družini
na domu sklenjeno pogodbo z Domom starejših občanov Grosuplje, ki v okviru svoje dejavnosti v primeru
potrebe izvaja storitev tudi za naše občane. Storitev se
izvaja preko enote doma v Loškem Potoku. V skladu
z zakonodajo je občina dolžna sofinancirati najmanj
50 % cene za efektivno uro storitve. Za storitev v naši
občini je ceno oblikoval DSO Grosuplje, na svoji redni seji občinskega sveta v mesecu septembru pa jo
je obravnaval in potrdil naš občinski svet. Na podlagi
sklepa občinskega sveta tako znaša polna cena 18,79
EUR za efektivno uro. Uporabniki storitve, torej naši
občani, ki bi storitev želeli koristiti, bi plačali 5,00 EUR
za efektivno uro oziroma 26,61 % polne cene, razliko
v znesku 13,79 EUR oziroma 73,39 % pa iz proračuna
krije Občina Loški Potok. Vse občane oziroma njihove
svojce, ki so zainteresirani za koriščenje omenjene storitve, zato obveščamo, da se obrnejo na Dom starejših
občanov Grosuplje, na vodjo pomoči na domu, gospo
Darjo Zupančič (telefon 01/781-07-32 ali 040/791180, vsak dan med 7. in 11. uro, ali na e-mail: darja.
zupancic@dso-grosuplje.si). Lahko pa se obrnete tudi
na vodjo dislocirane enote DSO Grosuplje v Loškem
Potoku, gospo Lidijo Knavs, in sicer osebno, telefonsko na številko 08/200-90-03 ali 040/791-184, lahko pa
tudi preko e-maila na naslov lidija.knavs@dso-grosuplje.si. Na omenjenih naslovih boste prejeli tudi vse
dodatne informacije v zvezi z omenjeno storitvijo.
Vinko Košmerl

■ pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor
sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in
nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
■ gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja
opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka
ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
■ pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor
sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
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m
PGD Mali Log želi vsem občano
ter
ke
blagoslovljene božične prazni
obilo sreče, zdravja in uspehov v
prihajajočem letu 2016!
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20 LET GLASILA ODMEVI

GLASILO ODMEVI JE Z VAMI ŽE DVAJSET LET
Letošnji december je za ODMEVE še posebej prazničen.
Mineva namreč dvajset let, odkar je luč sveta ugledala
prva številka našega in vašega občinskega glasila
Odmevi. Glede na to, da sem z glasilom tesno povezan
že od vsega začetka in podrobno poznam njegovo
dvajsetletno izhajanje, bom ob tem »jubileju« strnil
nekaj misli in statistike ter podal kratko kronologijo
izhajanja glasila.

izhajanja, ko ni več deloval v uredniškem odboru, mi
je v pogovoru dejal, da so Odmevi kot njegov otrok
in s ponosom spremlja njihov razvoj. Zaradi njegovih
velikih zaslug pri izvedbi glasila mu velja javno izreči
pohvalo in seveda tudi zahvalo za vse, kar je v zvezi z
glasilom opravil. Lahko rečem, da sem se kot njegov
naslednik na mestu urednika od njega tudi sam veliko
naučil in njegove izkušnje in nasveti so mi prišli pri
nadaljnjem urednikovanju še kako prav.

Kmalu po ustanovitvi občine Loški Potok oziroma
v maju 1995 je na seji občinskega sveta takratni
občinski svetnik gospod Ivan Anzeljc predlagal, da
v občini začnemo izdajati mesečni bilten, v katerem
bi občanom predstavljali življenje in delo občine. Na
podlagi njegove ideje je bivši župan Janez Novak stopil
v kontakt z gospodom Albinom Košmerlom, ki je bil
kasneje tudi s sklepom občinskega sveta pooblaščen
za oblikovanje zasnove lokalnega glasila. V mesecu
septembru je bilo nato na seji občinskega sveta izbrano
ime glasila ODMEVI in imenovan uredniški odbor v
sestavi Albin Košmerl kot glavni urednik ter Bogdana
Mohar, Marija Košir, Alojz Pantar in Mojca Lavrič
kot člani uredniškega odbora. Na občinski upravi
smo morali nato urediti še vse potrebne formalnosti
v zvezi z izhajanjem glasila, in sicer je bilo potrebno
pridobiti soglasje Urada za informiranje ter glasilo
vpisati v razvid javnih medijev. S tem so bili pogoji
za izhajanje zagotovljeni. Vzporedno z omenjenimi
aktivnostmi na občini pa je gospod Albin Košmerl že
pripravljal oziroma urejal prvo številko glasila, ki je
bila oblikovana do konca leta.
Predstavitev prve številke Odmevov je bila na štefanovo leta 1995 v Gostilni pri Kapcu, kjer je bivši župan g.
Novak pripravil prednovoletno srečanje za takratne izvoljene občinske funkcionarje, in sicer občinske svetnike, člane odborov in komisij ter predsednike vaških
skupnosti. Na srečanju so bili navzoči tudi direktorji
javnih zavodov, ki delujejo v naši občini, in pa člani uredniškega odbora glasila. Poleg prednovoletnega druženja je bil namen omenjenega srečanja tudi predstavitev
prve številke glasila, ki ga je predstavil glavni urednik,
danes žal že pokojni gospod Albin Košmerl. Na kratko
je predstavil, kako je glasilo nastajalo in kakšne težave so spremljale njegov nastanek. Lahko rečemo, da je
gospod Albin v izdelavo glasila vložil ogromno svojega
znanja in tudi izkušenj. Le malokdo namreč ve, koliko
truda in energije je potrebno za to, da nastane posamezna številka, in pred dvajsetimi leti, ko tudi takratna tiskarska in druga tehnika ni omogočala tega, kar omogoča danes, je bilo to še mnogo težje. Še posebej težko
je bilo, ker je bilo potrebno izdelati vse na novo, od
koncepta revije do končnega izdelka, saj tudi takratni
tiskarji niso imeli ravno prevelikih izkušenj z občinskimi glasili. Bili smo namreč ena od prvih novonastalih
občin v Sloveniji, ki se je odločila izdajati svoje glasilo.
Gospodu Albinu Košmerlu je to uspelo in je bil na glasilo tudi upravičeno ponosen. Še nekaj let po začetku
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Naslovnica 1. številke glasila Odmevi

Uvodni članek predsednika občinskega sveta dr. Petra Rusa

Odmevi

20 LET GLASILA ODMEVI

Albin Košmerl, uredniški odbor in župan Janez Novak ob
predstavitvi 1. številke glasila Odmevi

Sicer pa so Odmevi prva tri leta izhajali kot mesečnik
(razen preko poletja, ko smo ga izdali na vsaka dva
meseca), tako da smo v tem času letno skupaj izdali
po devet oziroma deset številk. Po treh letih smo prišli
do spoznanja, da je mesečno izhajanje za našo malo
občino le nekoliko prevelik zalogaj, saj je bilo v tistem
času velika težava nabrati dovolj gradiva za mesečno
izhajanje, pa tudi takratna tiskarska tehnika je zahtevala mnogo več časa za samo pripravo in tisk, kot je to
potrebno danes, in je bila zato časovno gledano priprava glasila vsak mesec zelo zahtevno delo. Zato smo se
odločili, da število izvodov nekoliko omejimo oziroma
zmanjšamo, in tako je bilo v naslednjih štirih letih letno
izdanih po šest številk, kar pomeni, da je glasilo začelo
izhajati na dva meseca. Od leta 2003 dalje pa glasilo
izhaja petkrat letno. Skupno smo tako v dvajsetih letih
skupaj s številko, ki jo držite v roki, izdali točno 120
številk, kar tudi predstavlja poseben jubilej. 118 številk
je izšlo kot redna izdaja, dve številki pa sta bili izredni,
in sicer je ena izšla pred državnozborskimi volitvami
leta 2004, v drugi pa je bil objavljen Srednjeročni načrt
razvojnih programov občine Loški Potok 2008–2020.
Glasilo ves čas izhajanja brezplačno prejemajo gospodinjstva v občini, poleg tega pa ga z veseljem prebirajo
tudi naši rojaki po Sloveniji in tudi v tujini. Tako imamo v Sloveniji okrog sto petnajst naročnikov, v tujino
pa ga pošiljamo devetim našim rojakom.
V minulih dvajsetih letih smo se pri urednikovanju
glasila zamenjali trije uredniki. Kot oblikovalec glasila
in njegov prvi glavni urednik je bil že prej omenjeni
gospod Albin Košmerl. Po samo treh izdanih številkah
je odstopil z mesta glavnega urednika in na tem mestu
sem ga kot vršilec dolžnosti odgovornega urednika
nasledil sam. Kot vršilec dolžnosti sem funkcijo
opravljal do oktobra 2001, ko me je občinski svet
imenoval za odgovornega urednika. Na tem mestu sem
ostal vse do junija 2007, ko me je zaradi reorganizacije
na občinski upravi po sklepu občinskega sveta
nadomestila Mojca Lavrič, ki to delo zelo uspešno
opravlja še danes.
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Tako kot smo se menjali odgovorni uredniki glasila,
smo v dvajsetih letih zamenjali tudi štiri tiskarne. Prvi
dve številki je oblikovno pripravilo podjetje Propaganda
d. o. o. iz Kočevja, natisnili pa so ju v tiskarni Grafične
storitve Jože Štrok v Ljubljani. Od številke 3 oziroma
od marca 1996 dalje je glasilo oblikovala in tiskala
tiskarna KVM GRAFIKA d. o. o. iz Ribnice. Omenjena
tiskarna je glasilo tiskala do decembra leta 1999. Z
januarjem 2000 je oblikovanje in tisk glasila prevzela
tiskarna MANT d. o. o. iz Dolge vasi pri Kočevju, ki je
tiskanje izvajala do konca minulega leta. Z jubilejnim
letom 2015 pa je oblikovanje in tiskanje glasila na
podlagi izvedenega javnega razpisa začelo izvajati
podjetje Silveco s sedežem v Grosuplju. Medtem ko
je glasilo od začetka izhajalo v enobarvni (črno-beli)
varianti, smo z januarjem 2006 začeli Odmeve tiskati
v dveh barvah. Z letošnjim letom, ki je za naše glasilo
praznično, pa so Odmevi dobili tudi povsem novo
oblikovno in barvno podobo.
Že od prve številke dalje na občinski upravi ves čas pri
izdajanju glasila aktivno sodelujeva z Mojco Lavrič.
Poleg naju je ves čas z Odmevi tesno povezana tudi
Bogdana Mohar, profesorica slovenščine, ki kot članica uredniškega odbora glasilo že vsa leta izhajanja
lektorira in skrbi za to, da je glasilo tudi jezikovno in
slovnično brezhibno.
Seveda pa Odmevov ne bi bilo brez vas, spoštovani občanke in občani, ki s svojimi prispevki bogatite vsebino našega in vašega glasila. Veseli nas, da ste
Odmeve sprejeli za svoje in se s svojimi prispevki tudi
sami vedno aktivneje vključujete in s tem sodelujete
pri obveščanju bralcev. Lahko rečem, da se je tudi na
tem področju od začetka do danes ogromno spremenilo. Medtem ko so se za objavljanje svojih prispevkov
v prvih letih izhajanja odločili le redki posamezniki,
z veseljem ugotavljamo, da se je skozi leta to precej
spremenilo in izboljšalo, saj se vas za to, da svoje misli
strnete na papir in javno objavite, odloča vedno več. In
to nas, ki se trudimo za to, da bi bilo glasilo zanimivo
za čim širšo množico, zelo veseli. Vašega aktivnega sodelovanja bomo zelo veseli tudi v bodoče, zato upamo,
da se boste za sodelovanje odločili tudi tisti, ki zaenkrat
o tem še razmišljate in še niste zbrali dovolj poguma,
da bi svoje misli delili z drugimi. Želimo namreč, da
bi Odmevi še naprej ostali vaš prijatelj, in obljubljamo
vam, da se bomo za to maksimalno trudili.
Glede na to, da se bliža konec leta in da so pred
vrati prazniki in vstop v novo leto, so stiski
rok in dobre želje v tem času najpogostejše
besede, ki jih izražamo. Zato mi dovolite,
da se dobrim željam pridružimo tudi vsi, ki
ustvarjamo glasilo. V imenu uredniškega
odbora glasila ODMEVI vam torej želim, da
se vam v prihajajočem letu uresničijo vse
želje, ki jih imate. Predvsem pa naj bo to leto
posuto s srečo, zdravjem in ljubeznijo!

Vinko Košmerl
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DOLŽNOSTI LASTNIKOV ZEMLJIŠČ OB KATEGORIZIRANIH
CESTAH V ČASU ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA CEST
V lanski zimski sezoni je MIR javnost preko lokalnih časopisov obvestil o najpogostejših kršitvah cestnoprometnih predpisov v zimskem času, ko imajo tako izvajalci
rednega vzdrževanja cest kot policisti, občinski redarji
in pristojni inšpektorji obilico dela zaradi kupov snega,
ki jih nekateri lastniki zemljišč ob javnih cestah s svojih
dvorišč narinejo na ali ob občinske javne ceste. Nekateri
to počnejo zaradi nepoznavanja ali slabega poznavanja
predpisov, spet drugi predvsem z namenom, da bi, kot
sami pravijo, na ta način zavarovali svojo lastnino ob
cesti.
V praksi se namreč pogosto dogaja, da posamezni lastniki
zemljišč ob cesti sneg s svojih dvorišč in dovoznih poti
narinejo ob cesto ali celo na cesto ali pločnik, z namenom,
da sneg odstrani zimska služba, v prepričanju, da je to
tako ali tako njihova naloga in za to tudi vsi plačujemo
cestne dajatve. Zakon pa pravi drugače. V času sneženja je
izvajalec zimske službe dolžan zagotavljati vsaj minimalno
prevoznost cest, pri čemer se pluženje in prevoznost cest
zagotavljata glede na prioritetni vrsti red. Najprej se
plužijo glavne ceste, sledijo jim regionalne ceste, nato so
na vrsti lokalne ceste ter kot zadnje kategorizirane javne
poti. Sneg se vedno pluži od ceste višje kategorije proti
cestam nižje kategorije. Individualni priključki, dovozi na
zasebna dvorišča ter pristopi do zemljišč in objektov se na
javno cesto »priključujejo«, zato so v primerjavi z javno
cesto »v podrejenem položaju«. Tej ugotovitvi sledi tudi
veljavna zakonodaja. Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10,
48/12, 36/14; v nadaljevanju ZCes-1) v 5. členu določa, da
je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki
bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej. V drugem odstavku tega člena
je določeno, da je še zlasti prepovedano na cestišču javne
ceste razsipati sipek material (torej tudi metati sneg
nanjo), razen posipnih materialov v času izvajanja zimske
službe, nanašati blato na cesto ali cesto kako drugače
onesnaževati ter puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na
cesto. Za posameznika, ki ravna v nasprotju s to zakonsko
določbo, je zagrožena tudi globa v znesku 1.000 evrov.
Drugi najpogostejši razlog prejetih telefonskih klicev občanov je, da ceste niso splužene ali posipane ali pa da niso
pravočasno splužene in posipane. Ob preverjanju teh obvestil ugotavljamo, da je zelo pogost razlog takšnih klicev
tudi v slabem poznavanju veljavnih predpisov. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah
ureja 31. člen Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Ur. l. RS, št. 62/98). Ta določa, da mora izvajalec rednega
vzdrževanja cest v času sneženja zagotavljati prevoznost
lokalnih cest od 7. do 20. ure, upoštevaje krajevne potrebe, možni so krajši zastoji, v času močnega sneženja pa
so dopustni zastoji do enega dne. Na občinskih javnih
poteh pa so v času sneženja po navedenem pravilniku ob
upoštevanju lokalnih potreb možni krajši zastoji preko
celega dne, v času močnega sneženja pa tudi večdnevni
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zastoji. Po pravilniku se šteje, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na občinskih kategoriziranih cestah
ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske
opreme vozil. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest
v zimskih razmerah se podrobno uredi v letnem programu zimskega vzdrževanja cest, in sicer s prednostnimi
razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo,
gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.
V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, pa predpisi
določajo, da se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest
posipajo proti poledici, pri čemer se mesta in način posipanja ravno tako v letnem programu zimskega vzdrževanja cest določijo glede na geografsko-klimatske razmere,
lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.
Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba
namestiti tudi dopolnilno prometno signalizacijo, ki na
to nevarnost opozarja, ali pa z letnim programom zimskega vzdrževanja cest zagotoviti izvajanje drugih ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.
Obveznosti lastnikov zemljišč ob javni cesti posebej ureja
19. člen ZCes-1. Lastniki zemljišč ob cesti so dolžni na
svojem zemljišču dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa so dolžni
dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda in če snega ni mogoče odlagati v
okviru cestnega sveta. Lastnika zemljišča, ki ne dovoli ali
ovira odlaganje snega s ceste na svoje zemljišče, se lahko
kaznuje z globo 500 evrov.
Lastniki zemljišč ob cesti, ki sneg s svojih dvorišč in
individualnih dovozov ali dostopov odlagajo v kupe ob
cesti ali pa ga narinejo ob rob ceste v prepričanju, da je
zimska služba dolžna te kupe snega z roba ceste očistiti
ter jih odpeljati drugam, ravnajo v nasprotju s 97. ter 98.
členom ZCes-1. V 97. členu ZCes-1 je določeno, da je ob
občinski cesti tako imenovani varovalni pas, ki je namenjen
varovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu ter tudi
nemotenemu izvajanju rednih vzdrževalnih in drugih del.
Širina varovalnega pasu ob cesti je odvisna od kategorije
ceste in znaša vsaj 2 m ali več. Raba prostora v varovalnem
pasu ceste je omejena, ne glede na lastništvo zemljišča, na
katerem se varovalni pas ceste nahaja, posegi v ta prostor
pa so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste,
torej občine. Posameznik, ki v varovalnem pasu občinske
ceste brez soglasja upravljavca ceste odlaga sneg ali izvaja
kakršnakoli druga dela, je lahko že samo zaradi tega, ker
to počne brez soglasja upravljavca, kaznovan z globo 200
evrov.
Če pa je lastnik zemljišča ob cesti kup snega nametal
na priključku njegove dovozne poti do ceste, pa čeprav
je to sneg, ki je bil na njegovo dvorišče ali dovozno pot
odrinjen z javne ceste, ravna v nasprotju z 98. členom
ZCes-1. Ta namreč določa, da v območju cestnih
priključkov na občinsko cesto ni dovoljeno storiti ničesar,
kar bi lahko oviralo preglednost s priključka na javno
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cesto. Posameznik, ki je kup snega na mestu priključka
na javno cesto nametal tako, da ovira preglednost, ter je
s tem povzročil nevarno vključevanje v promet, se lahko
kaznuje z globo 500 evrov.
Zima nam torej poleg čarobno lepe zimske pokrajine
prinaša tudi cel kup nevšečnosti. Vendar bomo s svojim pravilnim ravnanjem pri odmetavanju snega kot lastnik zemljišča ob cesti prispevali za večjo varnost vseh
udeležencev v prometu. In ne nazadnje bomo s tem, ko
bomo sneg, ki je bil v času pluženja s ceste odrinjen ali
narinjen na naše zemljišče ob cesti ali na našo dovozno pot, odložili čim dlje stran od ceste, tudi bistveno
pripomogli k čim bolj učinkovitemu izvajanju zimske
službe na javnih cestah. Izvajalec vzdrževanja ceste bo
tako lahko cesto hitreje splužil ter zagotovil njeno prevoznost. S tem ko bo izvajalec hitreje opravil svoje delo

na cestah višje kategorije, pa bo lahko prej začel tudi z
zagotavljanjem prevoznosti kategoriziranih javnih poti,
parkirišč, pločnikov in avtobusnih postajališč, ki so v
letnih programih zimskega vzdrževanja cest uvrščeni v
nižje prednostne razrede.
Za tiste, ki bodo ravnali v nasprotju z opisanimi zakonskimi določbami, bomo poskrbeli za to pristojne inšpekcijske službe, policija in občinsko redarstvo.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

OBRTNIKI, PODJETNIKI ZAHTEVAMO VEČ POSLUHA OD
DRŽAVE!
Malo gospodarstvo je temelj slovenskega gospodarstva,
vsi statistični podatki to potrjujejo. Nekateri gospodarski
kazalci v zadnjem času kažejo malo boljšo situacijo in država že kaže nove apetite po obremenjevanju gospodarstva.
OOZ Ribnica v tej pestri zakonodajni jeseni aktivno sodeluje. Skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
smo uspeli ovreči »mini davčno reformo«, ki jo je predlagala vlada in bi prinesla ukinitev investicijskih olajšav in
določbe, ki bi še poslabšale poslovno okolje.
Na predlagan Zakon o javnih naročilih smo preko Državnega sveta RS uspeli izglasovati odložilni veto na zakon,
ki bi povzročil še več škode gospodarstvu. Glavni očitek s
strani obrti in podjetništva je usmerjen na določbe, ki ne
ščitijo malih delodajalcev, in na možnost, da velike posle
pridobijo firme, ki že v preteklosti niso poplačale malih
podizvajalcev.
Zelo velik problem so tudi regresni zahtevki oziroma odškodninska odgovornost delodajalca v primeru nesreče
pri delu. Predlagamo, da se regresni zahtevki za vse oblike
krivde, razen naklepa, krijejo iz 0,53 odstotka zdravstvenega pavšala. Dogajajo se primeri, ko so delodajalci dobili zahtevek za zdravljenje svojega delavca v višini 60.000
EUR, čeprav imajo glede varnega dela vse urejeno in do
nesreče ni prišlo zaradi malomarnosti.
Naslednje področje je »dvojni status«, to je upokojeni
obrtnik podjetnik, ki nadaljuje s svojo dejavnostjo. V občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok imamo po podatkih OOZ Ribnica 36 takih. Naredili bomo vse, da bo
upokojeni dobival zasluženo pokojnino in bo lahko delal
naprej, za kar bo plačeval davek od dejavnosti.
OOZ Ribnica je tudi za leto 2015 podpisala pogodbo o
sodelovanju s tremi občinami, na območju katerih deluje. Iz programa te pogodbe je zbornica za vse gostince in
društva izvedla posvet o organizaciji javnih prireditev in
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shodov. Na posvetu so vse pristojne inštitucije (Upravna
enota Ribnica, Policijska postaja Ribnica, Zdravstveni
dom Ribnica) predstavile zakonske zahteve za organizacijo prireditev in shodov. Vsi se zavedamo, da je organizacija javnih prireditev velika materialna in moralna odgovornost, zato je bil posvet dobrodošel, saj so organizatorji
(od 70 vabljenih je bilo 39 prisotnih) od pristojnih slišali
konkretna pojasnila in dobili obljubo, da bodo v bodoče
dobili maksimalno pomoč pri organizaciji.
Še nekaj konkretnih podatkov o delovanju OOZ Ribnica
z obrtniki, podjetniki in občani iz občine Loški Potok v
letu 2015. Na e-VEM točki je bilo izvedeno 5 vpisov med
samostojne podjetnike, 2 izbrisa in 2 spremembi. S področja osebnega dopolnilnega dela, dela upokojencev in
dela družinskih članov je bilo opravljenih 12 svetovanj in
informiranj, 19 občanov pa je dobilo splošne informacije
o podjetništvu.
Splošna ocena vodstva OOZ Ribnica, v katerem je tudi
podjetnica iz Loškega Potoka, je ta, da je podjetniška klima v občini zelo ugodna, saj je tudi župan gospod Ivan
Benčina naklonjen podjetniški pobudi, kar dokazujejo
tudi njegove aktivnosti in povezovanja z različnimi inštitucijami.
OOZ Ribnica si bo še naprej prizadevala, da bo za
obrtnike in podjetnike tudi v bodoče dober servis in bo
pripomogla k uspešnemu razvoju gospodarstva tudi v
občini Loški Potok.
Pa naj na koncu velja še povabilo vsem obrtnikom in podjetnikom na tradicionalno NOVOLETNO SREČANJE,
ki bo v soboto, 2. 1. 2016, v gostišču Makšar v Brežah.
V letu 2016 želi OOZ Ribnica vsem veliko zdravja in poslovnih uspehov!
Ribnica, 7. 12. 2015
Zapisal: Pavel Hočevar
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PROJEKT LIFE DINALP BEAR
V okviru projekta LIFE DINALP BEAR (http://dinalpbear.eu) pravkar poteka akcija ocenjevanja številčnosti medvedov s pomočjo genetike. Več kot 2000
sodelujočih, večinoma lovcev in gozdarjev, pomaga
zbirati vzorce medvedov po celotnem življenjskem prostoru medveda v Sloveniji in na Hrvaškem. Gre za eno
največjih tovrstnih akcij v svetu, ki presega običajne nacionalne naravovarstvene okvirje in postavlja varstvo
in upravljanje na edino v naravi smiselno raven – na raven populacije.
Število osebkov v naravi je ena najpomembnejših
spremenljivk pri upravljanju s katero koli živalsko vrsto
in medved ni pri tem nobena izjema. Še več, zaradi
karizmatičnosti vrste in velikega javnega interesa je
prav številčnost medvedov zelo izpostavljena tema, na
kateri se nenehno lomijo kopja. Številčnost se pogosto
poudarja tudi kot ključen dejavnik konfliktnosti, ob tem
pa se zanemarjajo drugi problemi, ki dejansko vodijo
do težav s to živalsko vrsto. Ob pomanjkanju trdnih
podatkov je bila številčnost v preteklosti že večkrat
tudi predmet različnih interpretacij in manipulacij, kar
gotovo ni prispevalo k varstvenemu cilju, h kateremu
stremimo – čim boljšemu sobivanju medveda in človeka.
V Sloveniji so številčnost medvedov s pomočjo genetike
ocenili že leta 2007. Takrat so v zelo uspešni akciji, ki so
jo v sodelovanju izpeljali Biotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani, Lovska zveza Slovenije in Zavod za gozdove
Slovenije, prvič objektivno ocenili število medvedov pri
nas. Tako so postavili referenčno točko, ki je bila in bo
merilo za oceno stanja naše populacije in upravljanja z
njo tudi v prihodnje. S pomočjo molekularne genetike
lahko raziskovalci posameznega medveda nedvoumno
prepoznajo iz materiala, ki ga je pustil v okolju (iztrebka, sline ali dlake), in sicer brez vznemirjanja živali. Z
zbiranjem takšnih »neinvazivnih« vzorcev po eni strani
neposredno vidijo minimalno število osebkov (število
različnih genotipov), lahko pa s pomočjo matematičnih
modelov označevanja in ponovnega ulova tudi ocenijo,
koliko medvedov so v vzorčenju »zgrešili«. Na ta način
pridejo raziskovalci do ocene številčnosti na preučevanem območju, ki je z drugimi metodami preprosto ni
mogoče dobiti.
Narava pa nikoli ne miruje – živali se rojevajo, umirajo,
prihajajo in odhajajo, tako da ocena, dobljena v neki
točki, v času z leti vedno slabše odraža dejansko stanje.
Leto 2007 je že daleč. Da enkratne ocene preidejo v
spremljanje populacije (monitoring), ki neposredno
spremlja učinke upravljavskih odločitev in skrbi, da
populacija ostane v ugodnem varstvenem stanju ob čim
manjših problemih za ljudi, je treba takšna ocenjevanja
ponavljati v rednih presledkih. Po drugi strani pa v
drugem delu iste populacije, na Hrvaškem, velikosti
populacije na celotnem območju prisotnosti medveda
na ta način še niso nikoli ocenjevali, bi pa bilo to za
varstvo in upravljanje te vrste nujno potrebno.
“V projektu LIFE DINALP BEAR smo se odločili narediti
korak naprej in začeli genetski monitoring medvedov
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na čezmejni ravni – na celotnem osrednjem območju
dinarsko-alpske populacije te vrste v Evropski uniji,
torej na celotnem območju stalne prisotnosti medveda
v Sloveniji in na Hrvaškem,” pravi dr. Tomaž Skrbinšek,
vodja aktivnosti. Akcijo intenzivnega zbiranja vzorcev
so začeli 5. septembra letos in bo trajala predvidoma do
decembra, ključno terensko podporo pri tem pa nudijo
lovci in gozdarji. Slovenski partnerji pri zbiranju vzorcev
so Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in
Univerza v Ljubljani, na Hrvaškem pa Univerza v Zagrebu,
»Hrvatski lovački savez«, »Hrvatske šume«, »Nacionalni
park Risnjak«, »Nacionalni park Plitvice« in »Nacionalni
park Sjeverni Velebit«. Na teren so razdelili preko 18.000
posodic za vzorce in ocenjujejo, da v akciji sodeluje več
kot 2000 ljudi iz obeh držav. Območje, ki ga pokrivajo z
zbiranjem vzorcev, je veliko več kot 1.900.000 hektarjev,
600.000 hektarjev v Sloveniji in 1.300.000 hektarjev na
Hrvaškem. Sodelujoči in javnost lahko potek vzorčenja
neposredno spremljajo preko spletnega portala http://
medvedi.mbase.org in http://stage.medvedi.mbase.org,
ki ga za projekt izdeluje Geodetski inštitut Slovenije.
Portal trenutno še dnevno dograjujejo. V končni obliki
bo vsem sodelujočim omogočal neposredni dostop do
vseh osebnih rezultatov – genotipov medvedov, kje vse
so bili najdeni vzorci posameznega medveda in sčasoma
tudi spremljanje usode vsakega posameznega medveda.
Akcija poteka odlično in je potrebno vsem sodelujočim
resnično izreči priznanje. “V Sloveniji smo do 14. oktobra, v prvem mesecu vzorčenja, v laboratorij dobili že
več kot 1200 vzorcev, kar je nad pričakovanji in kaže na
veliko zavzetost sodelujočih,” z navdušenjem pripoveduje sodelavka na projektu Maja Jelenčič. Na Hrvaškem
je do sedaj zbranih 1000 vzorcev. Območje prisotnosti
medveda na Hrvaškem je več kot dvakrat večje od tega v
Sloveniji in pričakujejo tudi znatno več medvedov, tako
da potrebujejo za natančno oceno več vzorcev kot v Sloveniji. Kljub temu lahko pri trenutni dinamiki nabiranja
vzorcev tudi na Hrvaškem pričakujejo dober rezultat.
Akcija je v Evropi edinstvena v tem, da je uspela
preseči omejitve nacionalnih meja in pomeni začetek
spremljanja številčnosti populacije upravljavsko
zahtevne, karizmatične vrste velike zveri na čezmejni
ravni. Medvedov naše meje ne zanimajo in zato se
moramo začeti z njimi ukvarjati na edini ravni, ki
ima v naravi smisel – na ravni populacije. Po drugi
strani pa izjemen odziv lovcev in gozdarjev kaže na
velik prispevek teh ljudi, tako na ravni organizacij kot na
osebni ravni, varstvu in ohranjanju narave pri nas. “Brez
izjemne terenske podpore, ki jo v projektu nesebično
nudijo, tako zahtevne naloge ne bi mogli izpeljati. Vsi
skupaj kot družba smo dobili izjemno priložnost, da
poglobimo poznavanje naših medvedov in povzdignemo
upravljanje na še boljšo, višjo raven. Vse kaže, da bomo
lahko to priložnost s pomočjo vseh sodelujočih tudi
uspešno izkoristili,” sklene dr. Skrbinšek.
Oktober 2015
Projektna ekipa LIFE DINALP BEAR

Odmevi
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POMOČ REJCEM DROBNICE IN ČEBELARJEM NA
OBMOČJU PRISOTNOSTI RJAVEGA MEDVEDA
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 1. 12. 2015
Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in
medvedom je eden glavnih ciljev projekta LIFE
DINALP BEAR, v okviru katerega bodo zainteresirani
rejci živine in čebelarji prejeli zaščitna sredstva v obliki
donacije. V namene preprečevanja nastajanja škode na
Zavodu za gozdove Slovenije uporabljajo preverjeno
metodo varovanja s pomočjo električnih ograj. Od
predvidenih 40 kompletov, ki jih bodo razdelili v
okviru projekta, so jih letos na teren postavili 17, s
čimer so 6 rejcem drobnice in 11 čebelarjem pomagali
zaščititi premoženje. Nihče od prejemnikov zaščitnih
sredstev od prejema ni več utrpel škode po medvedu.

čebelnjake varovalo s pomočjo premične visoke
električne mreže.

Foto Rok Černe

Zaščitni komplet v osnovi vsebuje električne mreže
višine 170 cm, pašni aparat, akumulator, opremo za
ozemljitev in napravo za merjenje napetosti v ograji.
Takšen komplet je primeren za varovanje živine, pri
čemer je uporaben predvsem za nočno zapiranje črede
in za varovanje premičnih čebelnjakov. Za stacionarne
čebelnjake je primernejše varovanje s 6 žicami, saj so
takšne ograje stalne.

Foto Marko Masterl

Varovanje premoženja s pomočjo elektrike je eden
izmed najbolj učinkovitih in preverjenih načinov
varovanja premoženja pred rjavim medvedom. Ob
stiku z elektriko namreč medved doživi močno
negativno izkušnjo, zaradi katere se k ograji praviloma
ne vrača. Pogoj za učinkovito varovanje z električnimi
ograjami je stalna prisotnost električnega toka
napetosti vsaj 5 kV. Sama ograja namreč zverem ne
predstavlja fizične ovire, ampak za odvračanje poskrbi
električni tok, ki živali zada bolečino in tako predstavlja
psihično oviro. Navadna fizična ograja za varovanje
ni dovolj, saj jo medved z lahkoto prepleza. Poleg
stalnega električnega toka je za učinkovito delovanje
ograje ključna še pravilna postavitev, pri čemer je treba
z rednim vzdrževanjem poskrbeti, da se v ograji ne
izgublja električni tok.
Cilj projekta LIFE DINALP BEAR je v Sloveniji
razdeliti skupno 40 zaščitnih kompletov. V letošnjem
letu so na Zavodu za gozdove Slovenije pričeli z
razdeljevanjem prvih kompletov ogroženim rejcem
drobnice in čebelarjem na območju prisotnosti
medveda. Komplete so razdelili 17 prejemnikom, in
sicer 6 rejcem drobnice ter 11 čebelarjem z območij
Primorske, Notranjske, osrednjeslovenske regije in
kočevsko-ribniškega območja. Pri štirih čebelarjih so
čebelnjake in panje zaščitili z žičnato ograjo s šestimi
žicami, ostalih sedem čebelarjev pa bo prevozne

November - december 2015

Foto Miran Bartol

»V prihajajočem letu bomo na teren razdelili dodatnih
23 kompletov. Interes za tovrstno zaščito je velik predvsem s strani čebelarjev, ki imajo čebelnjake stalno ali
začasno nameščene na območju medveda. Prejemniki zaščitnih kompletov v letošnjem letu niso utrpeli
škode po rjavem medvedu. Prepričani smo, da lahko s
tovrstnimi ukrepi pripomoremo k boljšemu sobivanju
med človekom in rjavim medvedom v Sloveniji,« pravi
Tomaž Berce, koordinator aktivnosti za zmanjševanje
števila škodnih primerov.
Več informacij o aktivnostih, povezanih s preprečevanjem konfliktov med ljudmi in medvedi, in
o ostalih projektnih aktivnostih
najdete na spletni strani: http://
dinalpbear.eu/sl/.
Zavod za gozdove Slovenije
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SVETOVNI DAN ČEBEL ZDRUŽUJE SLOVENCE IN
POVEZUJE SVET
nokultur in spremenjene ter intenzivnejše tehnologije
pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam
potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani
pestrosti kot nekoč.

Zastava Svetovni dan čebel z logotipom pobude v sredini ter logotipoma mednarodne čebelarske organizacije APIMONDIA in
lokalne čebelarske zveze, v tem primeru ČZS.

Čebele in ostali opraševalci so za
življenje ljudi zelo pomembni.
Od opraševanja je odvisna kar
tretjina
pridelane
hrane
na
svetu in čebele imajo med vsemi
opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z
opraševanjem opraševalci omogočajo
Logotip pobude
kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja Svetovni dan čebel
varno preskrbo s hrano, čebele pa
poleg tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno
prispevajo še k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.
Čebele imajo preko opraševanja pozitivne učinke na celoten ekosistem in z njim povezano ohranjanje biotske
raznovrstnosti v naravi. Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje naravnega okolja.
Med drugim nam zagotavlja hrano, kisik, čisti vodo in
zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga pri sposobnosti prilagajanja na spremembe. Čebele so poleg
tega tudi dober bioindikator razmer v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega stanja lahko
ocenjujemo, kdaj se v določenem okolju nekaj dogaja in
kdaj je potrebno ukrepati. Če na opozorila ne reagiramo
pravočasno, so lahko kasnejše posledice še večje.
V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z inj
, čebele in ostali opraševalci vse
tenzivnim kmetijstvom,
bolj ogroženi. Njihov
ž iv lj e njs k i
prostor se
spreminja in
krči, s tem
pa so razmere za njihovo
življenje in
razvoj vse
slabše. Medovitih poZnak akcije Svetovni dan čebel združuje
vršin je zaraSlovence in povezuje svet z logotipi partnerjev;
di vse večjih
v okviru akcije bo predsednik ČZS g. Boštjan
Noč z zaposlenimi obiskal vsa ČD po Sloveniji. površin mo12

Čebelnjaki so posebnost slovenskega čebelarstva. S svojim izgledom bogatijo kulturno krajino.

V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima pomembno
vlogo ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih
pridelkov. Zato bo Republika Slovenija na pobudo Čebelarske zveze Slovenije Organizaciji združenih narodov predlagala, da 20. maj razglasi za SVETOVNI DAN
ČEBEL. 20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je
rodil Anton Janša (1734–1773), ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in eden takratnih najboljših
poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski
šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je opisano v
mnogih čebelarskih knjigah, med drugim tudi v knjigi
Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu
1999.
Do sedaj so pobudo podprli že številne organizacije in
posamezniki. Med drugim je pobudo v okviru 44. čebelarskega kongresa APIMONDIA 2015 v Južni Koreji
podprla tudi največja svetovna čebelarska organizacija Apimondia. Pobuda združuje različne organizacije,
posameznike in tudi različne politične stranke, saj jo z
veseljem podprejo skoraj vsi, ki se z njo seznanijo.
Ker želimo, da pobudo podprejo in se z njo še
bolje seznanijo tudi slovenski čebelarji in ostala
zainteresirana javnost, bodo v času od decembra
2015 do marca 2016 predsednik ČZS g. Boštjan Noč
in zaposleni s prepoznavnim vozilom obiskali vsa
čebelarska društva v Sloveniji in o pobudi informirali
prisotne. Na dogodke bodo povabljeni župani,
znane osebnosti in še kdo z določenega območja, ki
bodo želeli v okviru dogodka pobudo podpreti. O
terminu obiska bodo čebelarska društva obveščena,
z njimi bosta dogovorjena lokacija obiska in
morebiten program. Informacije bodo posredovane
tudi lokalnim medijem, da bodo lahko informirali
krajane, da se bodo lahko srečanj udeležili in na ta
način podprli prizadevanja ČZS.
dr. Peter Kozmus
Čebelarska zveza Slovenije

Odmevi
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GOSPODARSTVO IN/ALI JAVNI SEKTOR
Predlogi »vrha gospodarstva« pa so naslednji:
– štipendijska politika
– izobraževanje kadrov na vseh ravneh skladno s potrebami delodajalcev
– prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo
– digitalizacija industrije
– pametno usmerjanje razvojnih sredstev
– okrepljena vloga slovenske diplomacije in okrepitev
ponudbe SID-banke
– racionalizacija obdavčitev stroškov dela – naj bo tak
režim, kot ga ima konkurenca
– davčne olajšave za raziskave in razvoj in osnovna
sredstva naj se ohranijo na isti ravni
– okoljske in energetske dajatve naj se s postopnim
zmanjševanjem v mandatu te (Cerarjeve) vlade izenačijo s povprečjem višegrajskih držav (Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske)
– vse na enem mestu
– večja prožnost dela za gospodarstvo, še zlasti pa za
javni sektor
– spremeniti delovanje javne uprave
Mimo nas bo vsak čas švignilo leto. Leto, ki so
ga zaznamovali migrantska kriza, terorizem in
vsakovrstne strahote, ki so se z Bližnjega vzhoda
prenesli v Evropsko unijo. In prav nič ne kaže, da bi se
verske strasti na arabskih žariščih umirile.
Kljub temu da so se nekateri kazalci, s katerimi se
meri uspešnost države, popravili, težko rečemo, da se
razmere izboljšujejo. Znatnejši dvig gospodarske rasti
je izključno posledica izvoznih uspehov in investicij
slovenskega gospodarstva, tako kažejo analize in
poročila UMAR-ja, Statističnega urada in Banke
Slovenije. Posledično se je zaradi tega zgodil tudi upad
števila nezaposlenih.

Gre torej za povsem racionalne predloge in pričakovanja gospodarstva, če želimo v državi kaj trajnejše spremeniti. Uspešno gospodarstvo je gonilo družbenega
razvoja in zagotavlja tudi vire za vzdrževanje javnega
sektorja. Boljše gospodarstvo imamo, več lahko namenimo za razvoj javnega sektorja. Če nimamo uspešnega
gospodarstva, imamo na mizi samo prepire o tem, kdo
je kje prikrajšan, kdo je pomembnejši.
Če povzamem, dobro in uspešno gospodarstvo lahko
omogoči dober in uspešen javni sektor. Naloga vlade pa
je, da obema zagotovi primerne pogoje za delovanje in
razvoj.
Zato je nedopustno, da gospodarstvo čaka, čaka …

Gospodarskih in davčnih razbremenitvenih ukrepov,
s katerimi bi olajšali, poenostavili ali razbremenili gospodarstvo – te bi morala predlagati vlada in sprejeti
Državni zbor (DZ) – ni bilo prav nobenih.
Prav zato je vrh gospodarstva konec oktobra na Brdu,
ki se ga je udeležilo več kot 450 vodilnih predstavnikov, predlagal dokument »Slovenija 5.0 - Manifest industrijske politike«, ki vsebuje 12 prednostnih ukrepov za gospodarski preporod države. Zavedajo se, da
je gospodarstvu potrebno omogočiti predvidljivejše
poslovno okolje, mu izboljšati pogoje za domača in
tuja vlaganja itd. Žal so ti predlogi v koaliciji naleteli
na gluha ušesa.
Ker je vlada popolnoma ignorirala te predloge gospodarstva, smo poslanci SDS predlagali skupno sejo treh
odborov DZ, na kateri smo predlagali nekaj zavezujočih rokov za opredelitve vlade do teh ukrepov. Žal so se
koalicijski poslanci odločili, da se bo lahko vlada odločala o teh predlogih enkrat v prihodnje. Če se sploh bo.

November - december 2015

»Naj novega vam leta zarja
prinese dneve brez viharja,
izpolni dobre vam želje.«
Fran Levstik

Želim vam božičnega blagoslova in miru, iskreno čestitam ob državnem pazniku, dnevu samostojnosti in
enotnosti, ter vse dobro v letu 2016.
Jože Tanko, poslanec
13

PISMO BRALCA

PROSTORSKO PLANIRANJE – ZA PREBIVALCE ALI ZA
BIROKRATE?
Ko je pračlovek zapustil svoja prvobitna jamska
bivališča in začel ustvarjati kmetijski prostor, je moral
razmišljati tudi o svojem novem domovanju. Tako
se je skozi tisočletja in stoletja civilizacija razvijala
od prvobitnega do sodobnega človeka. Nam bližnje
sredozemsko območje je iz antičnih časov potomcem
zapustilo bogato arheološko dediščino. Ta dediščina
je bila v tistem času ustvarjena s človeškim umom in
z delom človeških rok. Tudi po več tisočletjih razvoja
današnja civilizacija poseljuje isti zemeljski prostor,
vendar s to razliko, da je prebivalcev tega planeta
bistveno več. Za upravljanje tega prostora pa poleg
uma in rok človek uporablja še sodobna tehnična
spoznanja.
Slovenski prostor so skozi zgodovino obvladovala razna ljudstva, trenutno pa naš prostor upravljamo mi,
ki smo sedaj in tukaj prisotni. Še pred stoletjem je na
našem lokalnem občinskem prostoru živelo več prebivalcev kakor danes, čeprav se je v tem obdobju svetovno prebivalstvo povečalo za večkratnik. Pred stoletjem
je bila izraba kmetijskega in gozdnega prostora glavna
in najpomembnejša gospodarska panoga za preživljanje prebivalcev. Še pred nekaj desetletji je bila ta panoga dokaj pomembna, danes pa ima povsem drugačno
vlogo. Gospodarski vidik te dejavnosti je postal bolj
simbolnega značaja, povezan z ohranjanjem tradicije.
Ob tem velja pripomniti, da je prihodnost marsikatere
kmetije odvisna od zdravstvenega stanja najstarejšega
družinskega člana. Kmetijstvo vse bolj pridobiva značaj vzdrževanja kulturne krajine in ohranjanja narave,
saj je finančno podprto s proračunskimi sredstvi države in Evropske unije. Preskrba prebivalcev s hrano
pa se v glavnem vrši preko trgovskih verig, ki so globalno odvisne od intenzivnega kmetovanja kmetijsko
bogatejših območij, tako v Sloveniji kot državah EU in
ostalega sveta. Takšno stanje marginalnega podeželja
brez primerne zaposlitve ustvarja demografsko ogrožena območja. S slabšanjem demografskega stanja pa
se slabša in draži tudi vzdrževanje družbene nadgradnje, kot je infrastruktura, šolstvo, bančništvo, poštna
dejavnost, delovanje strokovnih servisnih služb …
Upravljanje s prostorom je kompleksna zadeva z različnih strokovnih področij, saj je v to vključenih več
ministrstev. Prostorsko načrtovanje pa je ena bistvenih
pristojnosti občine. V slovenskem prostoru po površini največ prostora zavzemajo gozdna in kmetijska
zemljišča, najpomembnejši del prostora pa je območje
poselitve. Pri oblikovanju in spremembi prostorskega
urejanja pa je najbolj konfliktno območje interes poselitve oziroma nastajanje industrijsko-trgovskih kompleksov in avtocestna izgradnja na eni strani ter na
drugi strani varovanje kmetijskih zemljišč. Pred tremi
desetletji je bil kmetijski prostor z agrokarto razdeljen na tako imenovana najboljša kmetijska zemljišča
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(K1) in druga kmetijska zemljišča (K2). Kljub nekajdesetletnemu spreminjanju prostora z zaraščanjem in
pozidavo je ostala takšna načelna razdelitev prostora
tudi v sedanjih kartah. Takšna pretekla razdelitev pa
je v veliko primerih v neskladju z dejanskim stanjem
današnjega prostora. Novejši podatki prikazujejo, da
se v Sloveniji zarašča 33 tisoč ha kmetijskih zemljišč,
od tega 28 tisoč ha v območju do nadmorske višine
700 m. Kar 21 tisoč ha teh zaraščajočih se zemljišč ima
ugodno lego in položaj, saj so zemljišča v naklonu do
25 %, kar po strokovnih merilih pomeni, da se takšna
zemljišča lahko obdelujejo s standardno kmetijsko
mehanizacijo. Tudi večina izgradnje stanovanjskih,
industrijskih in infrastrukturnih objektov se izvaja v
nižinskih območjih, kjer so ugodnejši pogoji za vse
vrste dejavnosti. Na takšnih območjih se uporabniki
marsikje tudi dejansko izživljajo nad prostorom. Je pa
tudi res, da ima marsikatera takšna občina na razpolago samo najboljša kmetijska zemljišča, na primer v
občini Domžale živi 484 prebivalcev na km2. V njihovi strategiji prostorskega razvoja načrtujejo preko
300 hektarov novih površin za pozidavo v območjih
kmetijskih zemljišč. Verjetno zaradi svoje lege najbrž
nimajo drugih površin. Pri nas je dimenzija prostora
povsem drugačna, živi nas 15 na km2, ali naj sedaj mi
varujemo najboljša kmetijska zemljišča oziroma ali jih
sploh imamo? Z upoštevanjem teh dejstev lahko upravičeno ocenjujemo, da se v takšnih območjih bolj izvaja birokratsko oviranje nad prebivalci in ne izživljanje uporabnikov nad prostorom. Ob tem se lahko tudi
vprašamo, kdo je pravzaprav v preteklosti oblikoval in
ohranjal ta naš prostor. Ali so bili to naši predniki ali
inštitucije, ki ne poznajo značilnosti lokalnega okolja
in so zelo toge pri sodelovanju, a vendar pa odločajo
o naši usodi.
V Sloveniji imamo 1,7 milijona stanovanjskih, poslovno-industrijskih, kmetijskih in drugih nepremičnin
oziroma stavb. Ob teh podatkih državni organi ocenjujejo, da je skoraj petsto tisoč stavb, ki niso zgrajene po predpisih (črna gradnja, nelegalna, neskladna,
odstopanje od dovoljenega …). V zgodovini je s slovenskim ozemljem več kot pol tisočletja upravljala avstro-ogrska oblast. Po razpadu tega sistema se je naša
severna soseda Avstrija razvijala po svoje in sedaj zavidljivo in zgledno obvladuje svoj prostor. Pri nas pa
je šel v zadnjih sto letih razvoj v balkansko smer, tako
da smo v tem prostoru vsak četrti objekt postavili nelegalno. V tem obdobju je črnograditeljstvo postalo že
prava nacionalna folklora.
Z vsako novo obravnavo občinskega prostorskega načrta se vedno znova pojavljajo dileme, kako opredeliti
ta prostor, da bo zagotavljal ugodno bivanje in omogočal gospodarski razvoj. Res je, da dokumentacijo za
razvoj prostora pripravljajo strokovne inštitucije, na
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koncu pa to potrdi občinski svet. Kot pa je splošno znano, je pa tudi res, da svoje interese izven strokovnega
okvira lahko uveljavljajo le izbrani elitni posamezniki
in vplivne kapitalske združbe.
Občina Loški Potok je sedaj v postopku obravnave in
sprejemanja novega občinskega prostorskega načrta.
V tem procesu se izvajajo tudi javne obravnave, kjer
zainteresirani občani lahko podajo svoje predloge.
Ti predlogi gredo nadalje v presojo in na zaključku
tega procesa občinski svet potrdi nov prostorski
načrt občine, ki bo veljaven za nekaj naslednjih let.
Glede na poznavanje našega občinskega prostora
lahko z gotovostjo ugotavljamo, da prebivalci s
svojim bivanjem in poslovno dejavnostjo ne vplivajo
negativno na prostor. Kmetovanje se izvaja ekološko,
nimamo umazane industrije, infrastrukturo pa
pretežno uporabljamo prebivalci tega območja,
saj le-ta nima značaja tranzitnih tokov. V bistvu
prebivalci s svojimi predlogi po prostorski
spremembi izražamo le željo, da svoje bivalno in
poslovno okolje urejamo v legalnih okvirih, to pa
nam prostorski načrt lahko omogoča ali pa nas ovira.
Negativne demografske spremembe so zagotovo
velik dokaz, da moramo ta prostor načrtovati v
dobrobit interesu, da ljudje ostajajo v teh krajih.
Pred nekaj leti je hrvaški študent geografije v svoji
diplomski nalogi obdeloval zgodovino, življenje in
delo prebivalcev skupnega geografskega prostora v
hrvaški občini Čabar ter občinah Loški Potok, Loška
dolina in Osilnica. V gradivu analitično obdeluje
preteklost in opisuje sedanje stanje. Ob pogledu v
prihodnost v svojih ugotovitvah zaključuje, da tukaj
vendarle živimo od gospodarstva, zato je potrebno
ta prostor temu primerno tudi upravljati in urejati,

ob tem pa zaključuje z mislijo: Če bo delo, bodo tudi
ljudje! (Ako ima posla bit će i ljudi!) Za posameznika,
ki želi v tem občinskem prostoru urejati svoje
domovanje, nič ne pomeni statistično prikazovanje
o presežku zazidljivih površin v primerjavi z
demografskim stanjem. Tudi nič ne pomeni, če
ima sosed dovolj prostora in nekaj dotrajanih in
neizkoriščenih kmetijskih objektov. Pri nas ni
protestiranja ljudi in ustanavljanja civilnih iniciativ,
ki nasprotujejo napačnim predlogom in odločitvam
o uporabi prostora, ampak obstajajo le prošnje
posameznikov za dovoljenje za legalno gradnjo in
bivanje v tem prostoru. Pri upravljanju s kmetijskimi
zemljišči lastnik ali posrednik doseže največjo
dodano vrednost s tem, ko svoje zemljišče spremeni
v zazidljivo. Pri nas pa se moramo zavedati, da je
največja dodana vrednost kmetijskega zemljišča
družina, ki si na tem zemljišču zgradi hišo. Otroci
te družine obiskujejo naš vrtec in hodijo v našo šolo,
starši pa se dnevno vračajo z bližnjega delovnega
mesta domov ali pa doma opravljajo gospodarsko
dejavnost.
Naj za zaključek ob tem razmišljanju in dokazovanju
apeliram na vse odgovorne v tem procesu, pristojna
ministrstva, izbranega prostorskega načrtovalca,
občinsko upravo, župana in občinske svetnike, da
omogočite in dovolite tem prebivalcem bivanje
v tem prostoru, saj je dovoljeno tudi sobivanje z
medvedom, ki pa se mu omogoča vedno več prostora.
Mali Log, 08. 12. 2015
Janko Debeljak

BOJAN POGORELEC,
BLESK D.O.O.
KOSTEVC 7, 1331 DOLENJA VAS

SPLOŠNA IN ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
tel.: 041-647-188, 051-456-646, e-mail: blesk@siol.net, www.blesk.si

*FASADERSTVO IN ENERGETSKE SANACIJE

- (KVALITETNA IZVEDBA , BREZPLAČNA BARVNA ŠTUDIJA )
(PRIPRAVIMO VAM CELOTNO DOKUMENTACIJO ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2.400 €)
- CELOTNA ENERGETSKA SANACIJA STAVB (PODSTREŠJE, FASADA, OKNA, HIDROIZOLACIJA STEN) SUBVENCIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO DO 7.000 €)

*GRADBENA DELA

- NOVOGRADNJA ALI REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKIH IN
POSLOVNIH STAVB (3D VIZUALIZACIJA OBJEKTA)
- ADAPTACIJE STANOVANJSKIH PROSTOROV
(IZRIS TLORISA, IZVEDBA VSEH DEL, Z MOŽNOSTJO NA KLJUČ)
- ZUNANJA UREDITEV (TLAKOVANJE DVORIŠČ, ASFALTIRANJE, IZDELAVA ŠKARP…)
- SANACIJE (BALKONOV, PLOČNIKOV, VLAGE V ZIDU)
- RUŠITVENA DELA (VODNI IZREZ BETONSKIH, ASFALTNIH ALI OPEČNIH
POVRŠIN)

*SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA
*POLAGANJE TALNIH OBLOG
- (KERAMIKA, KAMEN, PARKET, LAMINAT, PVC VINIL)

*ČISTILNI SERVIS

November - december 2015
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LIONS KLUB RIBNICA DEJAVEN V NOVEM LIONISTIČNEM
LETU
V novem lionističnem letu
2015/2016, ki se za Lions klube
začne 1. julija, je mesto predsednice ribniškega Lions kluba
prevzela Alojzija Zakrajšek, ki
je takoj aktivno začrtala glavne
smernice delovanja našega kluba za novo sezono. Tako smo v
klubu z odobravanjem pozdravili in podprli njeno idejo o razširitvi mreže javno dostopnih defibrilatorjev (v
nadaljevanju AED) na našem lokalnem območju, kar
je tudi vodilna akcija našega kluba v novem lionističnem letu, ki smo jo poimenovali POMAGAJMO ZA
ŽIVLJENJE.
Trenutno stanje opremljenosti z AED na našem širšem lokalnem območju je naslednje: v Ribnici sta javno dostopna dva AED – eden v predprostorih NLB, d.
d., drugi na gasilskem domu Ribnica. AED se nahaja
tudi v ŠC Ribnica, ta pa ni javno dostopen. Na območju občine Ribnica se AED nahajata še v Dolenji vasi
na stavbi dolenjevaške krajevne skupnosti ter v vasi
Slatnik. AED je nabavilo tudi podjetje INOTHERM d.
o. o. za potrebe svojih zaposlenih. Na območju občine
Sodražica je AED nameščen na športnem centru, drugi je v centru Sodražice in le-tega v zimskem času namestijo na smučišču Izver. V občini Loški Potok javno
dostopnega AED nimajo. Z AED so opremljeni tudi
zdravstveni domovi v imenovanih občinah za potrebe
svojih pacientov.

Za reševanje je potrebno usposobiti čim širši krog ljudi, zato naj bi se izobraževanje odvijalo na terenu in
v šolah. Ciljne skupine izobraževanja v šolah naj bi
bili učenci 8. in 9. razreda v sodelovanju z zdravstvenimi domovi, na terenu pa bo izobraževanje gasilcev
in zainteresiranih krajanov v okolju, kjer bo nameščen
AED, izvajal Dani Andoljšek, reševalec na motorju iz
UKC Ljubljana, drugače krajan Ortneka.
Predvsem pa se bo naš klub aktivno povezal z lokalnimi gasilskimi društvi, saj so gasilci pri vsakovrstnih
reševalnih akcijah nepogrešljivi zaradi svojega znanja,
opreme in dobrih komunikacijskih povezav. V načrtu
na nivoju naše države je tudi sistemska ureditev povezave gasilci – mreža AED – dispečerski center prve
pomoči (112).
Lions klub Ribnica se s svojim delom že od leta 1999
trudi izboljšati kakovost življenja pomoči potrebnim
na širšem lokalnem območju. V minulem obdobju smo
pomagali že mnogim in naš poglavitni cilj je še naprej
ohranjati naše dobrodelno poslanstvo. Verjamemo,
da bomo z našo letošnjo osrednjo akcijo naleteli na
odobravanje in podporo lokalne skupnosti, seveda
pa ob tej akciji ne pozabljamo na pomoči potrebnega
posameznika, ki je za nas še vedno najpomembnejši.
V Ribnici, 16. novembra 2015
Tajnica LK Ribnica
Duška Hočevar Mihelič

»KAJ JE AED? Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna
elektronska naprava, ki
je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S
pomočjo električnega
sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem
reši življenje.« (Vir: spletna stran AED baza Slovenije)
Za vzpostavitev zadovoljivega števila AED-naprav na
območjih naših občin bo potrebno k nabavi pristopiti v več fazah. V sodelovanju z občinami, krajevnimi
skupnostmi in gasilskimi društvi so se določile prioritete za nabavo štirih AED za občino Ribnica (za naselja Sveti Gregor, Velike Poljane, Grčarice in Rakitnica),
dva za občino Sodražica in dva za občino Loški Potok (naselji Hrib in Podpreska). Financiranje nakupa
naprav bomo izvedli s klubskimi sredstvi, spomladi
prihodnje leto bomo organizirali dobrodelni koncert
v namen zbiranja sredstev za nabavo AED, sredstva
bomo zbirali tudi s pomočjo donacij, k sofinanciranju našega projekta bodo pomembno pristopile tudi
že omenjene občine, krajevne skupnosti in gasilska
društva.
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PODELJENE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA FOTOGRAFIJE
POTOŠKE KRAJINE
Ponašamo se s slikovito krajino, ki jo občudujejo tudi
obiskovalci naših krajev. Naravna ohranjenost, mozaični preplet kmetijskih in gozdnih zemljišč ter umeščenost vasi in sakralne dediščine na reliefno razgibanem
kraškem svetu med Notranjsko in Kočevsko so bili izziv domačim fotografom in tistim, ki so prišli od daleč.
Od zgodnje pomladi, od sredine marca, ko je potoška
krajina še vsa rjava od zime, pa do poznega poletja v
septembru, ko se pridelki počasi selijo v shrambe, je
potekal fotografski natečaj, ki ga je razpisala Občina
Loški Potok v sodelovanju s Turističnim društvom
Loški Potok. Turistično društvo Loški Potok je med
natečajem organiziralo ogled občine od Podplanine v
dolini Čabranke do Retij, da bi predstavilo tudi dragarske zanimivosti.

Prireditev so z glasbenimi točkami popestrili Potoški
fantje pod vodstvom zborovodkinje Mojce Debeljak.
Fotografije so bile do sredine decembra na ogled v
KTC. Dvanajst od izbranih 15 fotografij je Občina Loški Potok natisnila v koledarju občine za leto 2016.
TD Loški Potok

Rezultati fotografskega natečaja:

V natečaju je sodelovalo 19 avtorjev z Jesenic, iz Kočevja, Ljubljane in Loškega Potoka, med njimi tudi 13
učenk in učencev. Prijavili so 157 fotografij. Večina od
157 prijavljenih fotografij je bila posnetih v okolici Tabora, Hriba in Retij, na treh najbolj dostopnih in prepoznavnih krajinskih prizoriščih.
Fotografije je ocenjevala žirija v sestavi Jošt Gantar, fotograf z Bleda, Petra Draškovič Pelc, naravoslovna fotografinja iz Kočevja, ter Luka Vidic, krajinski arhitekt
in fotograf.
V ožji izbor je bilo uvrščenih 15 fotografij. Na zaključni prireditvi, ki je potekala 20. novembra 2015 v KTC,
je župan Ivan Benčina avtorjem 12 fotografij podelil
priznanja, avtorjem prvih treh fotografij pa nagrade.
Prejeli so tudi simbolna darila, spominsko značko občine, vsi sodelujoči na natečaju pa tudi serijo plakatov
Slovenske krajine, ki jih je podarilo Društvo krajinskih
arhitektov Slovenije.

November - december 2015

1. nagrada in 300 EUR: Florjan, pomagaj, avtor fotografije: Vasja Marinč, Kočevje
2. nagrada in 200 EUR: Retje v megli, avtor fotografije: Blaž Mohar, Retje
3. nagrada in 100 EUR: Tabor v oblakih, avtor fotografije: Vasja Marinč, Kočevje
Priznanja:
Travnik pod vodo, avtor fotografije: Jurij Bertok, Ljubljana
Tabor iz zraka, avtor fotografije: Vasja Marinč, Kočevje
Lom iz zraka, avtor fotografije: Vasja Marinč, Kočevje
Travniške vijuge, avtor fotografije: Vasja Marinč, Kočevje
Loški Potok iz zraka, avtor fotografije: Vasja Marinč,
Kočevje
Večer sredi gozda, avtor fotografije: Vasja Marinč, Kočevje
Cerkvica sredi travnikov, avtor fotografije: Bogdan
Bricelj, Jesenice
Retje, avtor fotografije: Bogdan Bricelj, Jesenice
Pokrajina 2, avtorica fotografije: Danica Novak, Jesenice
Pokrajina 3, avtorica fotografije: Danica Novak, Jesenice
Metulj, avtorica fotografije: Danica Novak, Jesenice
Retje iz zraka, avtor fotografije: Blaž Mohar, Retje
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OTVORITEV DEL 12. LIKOVNE KOLONIJE IN 3. OTROŠKE
USTVARJALNICE
Tema letošnje likovne kolonije, potoška krajina, je dopolnjevala spomladi razpisan fotografski natečaj na isto
temo. Udeleženci letošnje likovne kolonije so zadnji
vikend v juniju odkrivali podobe krajine in krajinske
kotičke Loškega Potoka in doline Drage. Ustvarjalo je
26 likovnikov iz Ribnice, Kočevja, Ljubljane, Logatca, s
Turjaka in 18 otrok od 5. do 9. razreda pod vodstvom
mentorja, likovnega pedagoga Davida Kovačiča.

poseben zato, ker v njem skupaj ustvarjamo in oblikujemo našo prihodnost. Sodelujočim se je zahvalil
tudi za slike, ki so jih podarili Turističnemu društvu
Loški Potok. Darovane slike najdejo pot do sponzorjev
in doma starejših občanov, ki z njimi postaja prijaznejši za stanovalce, pa tudi za uslužbence in obiskovalce. Podžupan se je zahvalil tudi podpornikom likovne
kolonije – podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki
vsako leto poleg občine likovno kolonijo finančno podprejo.
Za glasbene in recitacijske točke so
poskrbeli Rebeka in Katja na kitari s
pesmima Če bil bi in Mnogo sem prehodil poti, Miha Car na harmoniki s
pesmima Pastirček in Po domače, devetošolci Iza Debeljak, Marija Debeljak
ter Aleksander in Klavdija Osvald pa
so predstavili igrivo doživljanje krajine pisatelja Rudolfa Moharja v pesmici
Moja vasica ter odlomka iz črtic Zofke
Kveder Doma in Na kmetih.
Udeleženci 12. Likovne kolonije in 3.
Otroške ustvarjalnice so v zahvalo prejeli zloženko, ki jo je oblikoval Peter
Polončič Ruparčič, in tulipane iz blaga
z dišečim polnilom, ki jih je izdelala
Slavka Opeka.
TD Loški Potok

Na predstavitvi ustvarjenih likovnih del smo se zbrali 2. oktobra 2015 v KTC. Likovne
ustvarjalce je pozdravila in jih
predstavila Helena Ruparčič Polončič in spomnila na junijsko
dogajanje.
Razstavo je odprl podžupan
Maks Lavrič, ki je v svojem nagovoru poudaril, da otvoritev
zaključne razstave del likovne
kolonije na predvečer občinskega praznika poteka že 10. leto in
lepo dopolnjuje občinski praznik. Pomen likovne kolonije je
tudi v tem, da pritegne likovnike od drugod, ki lahko prikažejo potoške vrednosti, ki se nam
zdijo vsakdanje. S tem se krepi
zavedanje med prebivalci, zlasti
pa med otroki, da je ta prostor
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

EKSKURZIJA PO POTEH 1. SVETOVNE VOJNE, 26. 9. 2015
Kar ni uspelo spomladi, je uspelo jeseni. V sivem in
bolj hladnem jesenskem jutru smo se člani Muzejskega
društva Ribnica (okrog 50) podali na pot obujanja spominov iz 1. svet. vojne, aktualno pot miru in prijateljstva. Vodstvo je prevzel prof. Janez Tanko, geografski del
prof. Ivanka Peterlin, literarni del prof. Marjana Starc,
nad vsem pa je bedel predsednik društva prof. France
Ivanec.

Vožnja ob Koritnici s čudovitimi koriti nas je pripeljala
do trdnjave Kluže, tu so tako imenovana Bovška vrata.
Včasih je bilo življenje tukaj zelo odvisno od ceste čez
Predel. V današnji podobi je bila trdnjava zgrajena pod
Avstro-Ogrsko v letih 1881–1882. V času soške fronte so
bila v njej nameščena poveljstva in zaledne enote, služila
je tudi kot obvezovališče. Kljub italijanskemu obstreljevanju je ostala nepoškodovana. Skozi zgodovino sta se
njena podoba in namen spreminjala. Danes je v Klužah
urejen muzej s stalno razstavo.
Na poti proti Kobaridu smo ponovili Gregorčičevo pesem Soči, ki je oda tej reki, a obenem strašna vizija poznejših bojev ob njej. Žal se pesnikove želje niso uresničile.
V Kobaridu smo obiskali informacijski center Pot miru.
Tu so na voljo informacije o Poti miru od Alp do Jadrana in dediščini soške fronte, vodniška služba … Pot je
pohodna, kolesarska, kulinarična in etnološka.

Za cilj smo si zadali štiri točke: Log pod Mangartom
(vojaško pokopališče), trdnjavo Kluže, Kobarid (Pot
miru), Kolovrat (muzej na prostem). Vmes je bilo načrtovano še kosilo na turistični kmetiji Jelenov breg pod
Matajurjem.
Med vožnjo po Gorenjski je Janez Tanko predstavil
razloge za začetek 1. svet. vojne, ki se je razvila v pravo
klavnico. Grozljiv je podatek, da je padlo 6.000 vojakov
na dan. Od 160.000 slovenskih vojakov je bilo mrtvih
več kot 30.000.
Z besedami Ivanke Peterlin smo osvežili značilnosti
krajev in pokrajine, ki nas je spremljala, npr. reka Sava
(izvir Zelenci), Triglav (Aljažev stolp), Mojstrana (slap
Peričnik, ledene jaslice), Dovje (spomenik Jakobu Aljažu), Kranjska Gora (smučišča) …
Po postanku v Ratečah smo omenili Kanalsko dolino,
kjer je danes prebivalstvo 4-jezično. V Rabeljski dolini
smo ponovili pripovedko o nastanku Rabeljskega jezera.
Na Predelu smo se spomnili strašnega plazu, ki je pred 15
leti hudo prizadel naravo in ljudi v Logu pod Mangartom.
Tam nas je pričakal vodič Miloš Domevšček v uniformi
avstro-ogrskega vojaka. Ogledali smo si eno od številnih
pokopališč iz 1. svet. vojne, ki so kraj zadnjega počitka
mnogih vojakov različnih narodnosti in ki so se skoraj
29 mesecev borili ob Soči in tukaj pustili svoja življenja.
Med njimi so tukaj pokopani tudi muslimanski vojaki iz
Bosne. V Logu je bila zgrajena tudi lesena džamija, ki je
danes ni več. Spomenik je še za časa vojne naredil češki
vojak Ladislav Kofranek. Poleg Javorce velja za enega
najlepših spomenikov. V bližini pokopališča je vhod v
predor, zgrajen leta 1905, ki je služil vojakom za odhod
na fronto. Tu se je sicer pretakala voda iz Rabeljskega
jezera, bogata s težkimi kovinami, zato je veliko ljudi
zbolelo. Rudarjem, ki so delali v rabeljskem rudniku, ni
bilo treba služiti vojske. Leta 1970 so predor zaprli.
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Po kosilu smo se odpravili na Kolovrat – muzej na
prostem. Predstavlja del 3. italijanske obrambne črte. Tu
so poveljniška in opazovalna mesta, strojnični in topniški
položaji ter mreže strelskih jarkov. Življenjske razmere
vojakov v teh jarkih so bile grozljive. Z grebena Kolovrata
je izjemen pogled na dolino Soče, Furlanijo do morja,
okoliške gore in kot na dlani je celotno bojišče soške
fronte (Krn, Batognica, Mrzli vrh). Fronta je bila dolga
600 km, ponekod se je povzpela nad 2000 m. Boji ob Soči
so trajali od 1915 do 1917. V 29 mesecih bojevanja med
Italijo in Avstro-Ogrsko se je zvrstilo 12 soških bitk. V
bojih ob Soči je umrlo okrog 300.000 vojakov.
1. svetovno vojno je opisoval v svojem romanu Doberdob tudi Prežihov Voranc, tudi sam vojak. Z odlomkom smo se spomnili tega groba slovenskih vojakov in
hudih časov, v katere se danes težko vživimo.

Zaključno besedo je imel župnik Anton Berčan. Spregovoril je o nesmiselnosti vojn in opomnil, naj nas vodi
zdrava pamet, da se kaj takega ne bi več ponovilo.
Za Muzejsko društvo Ribnica zapisala
Marjana Starc
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NAGRADNA KRIŽANKA “20 LET GLASILA ODMEVI”
Spoštovani reševalci!
Za popestritev prazničnih dni smo vam tudi tokrat pripravili
dvostransko nagradno križanko. Glede na to, da Odmevi praznujejo dvajsetletnico izhajanja, smo temu jubileju posvetili tudi
OD
ME
VI

4 X 30

križanko in gesla v njej. Nekateri boste križanko reševali zgolj za
razvedrilo, spet drugi boste z njo preizkusili tudi srečo v žrebanju nagrad za pravilno rešitev. Tako enim kot tudi drugim želimo ob reševanju obilo užitkov. Če želite sodelovati v nagradnem
žrebanju, morate na dopisnico izpisati gesla, ki izhajajo iz slik in
DRUGI
ZAKRAMENT

OD
ME
VI

OCVIRK
ANTON

MAJHNA
KNJIGA

DROG NA
VOZU

PROVINCA
IN MESTO V
ŠPANIJI

OGRAJEN
PROSTOR OB
HLEVU
PRIMORSKI
KRAJ

SLAVKO
BARTOL

SESTAVIL:
VINKO KOŠMERL

MONAKA

ŠPORTNI
NOV. (SAŠA)
PEVEC
RESNIK
PISATELJ
FLEMING
TENISAČICA
CHRIS

TISOČAK

KEMIJ.
SIMBOL ZA
ALUMINIJ

4. IN 1.
VOKAL

ENAKA VOKALA

ŽIVALSKI
POTOMCI,
MLADIČI

GLINA,
ILOVICA

NOETOVA
BARKA
OKENSKO
STEKLO

ETOLIJA
(GRŠKO)

SKUPINA
RAZBOJNIKOV,
BANDA

FRANKOVSKI KRALJ
(... MALI)
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CEPINOV
OKEL

2. IN 6. ČRKA

KIT. POL.
ZEDONG
LJUDSKA
PRITRDIL.

ZELO
OKUSEN
TROPSKI
SADEŽ
PLAVALKA
LIGORIO

JEZNOST,
SRD

TIŠINA,
MOLČANJE

ŽUŽELKA

ILMENSKO
JEZERO

LESEN PLUG

ZNAK ZA
NATRIJ

LETOPIS,
KRONIKA

BANJA

DANSKI
OTOK

STAVKANJE

VISLICE
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LOČJE,
LOČEK

TROPSKI
VIHAR
LADJA ZA
PREV. TOVO.
DEPARTMA
V FRANCIJI

URADNA
ZAHTEVA
PO PRISOTNOSTI

VZDEVEK
GRAFIKA
JUSTINA

ZMES PLINOV V
ATMOSFERI
ZVEZA
PRIJATEL.
PEVKA
RUPEL

NABIT
DELEC
POSODA ZA
SMETI

ČRNOGORSKI PESNIK
(PETAR
PETROVIĆ)

AMERIŠKI
TELOVADEC
(LYNCH)

ANTON
JANŠA
ŽENSKI
PRINCIP

JED IZ
TESTA
IZDELOV.
VIOLIN

SANJE,
SNOVI
JURE
IVANUŠIČ

OKRASNO
VEDRO,
VAŠKA...

OBČINA PRI
LJUBLJANI

SL. PRAVNIK
IN POLITIK

LETOVIŠČE
NA KRKU
PLESALKA
KLAŠNJA

POSTELJNO
POKRIVALO

ŠARJE

NAUK O
MELODIJI
APARAT ZA
KAVO

KANADSKI
HOKEJIST
TRIVALENTNI KISIK

HRVAŠKA
PEVKA
JUVAN

ŠPANSKI
KOLESAR
(JOSE
MIGUEL)

OD
ZASTOPNIK
ME
V I GL. MESTO

OTIPAVANJE

OD
VRSTA PAJ- DALJICA, KI
M E KA IZ DRUŽ. POVEZUJE
V I KRIŽEVCEV OGLIŠČI

SL. SKLADATELJ
(OSKAR)

RADO
GRŠKI OTOK MOHAR
EVBEJA
LUKA NA
OT. HONŠU

PISATELJ
PARTLJIČ

NAŠ HOKEJSKI TRENER
(IVO)

SEDIŠČE
SABLJAČ
GEREVICH

ŠAHIST
(MIHAIL)
POLITIK
ERJAVEC

MATEJ BOR - VLADIMIR
POLOŽAJ
PRI ŠAHU
NERED,
ZMEDA

PISATELJ
ČAŠULA
SNOV ZA
KURJENJE

PRITOK
VOLGE

AVT. OZN.
ZA NOVO
MESTO

GNILA SNOV

VRSTA
JABOLKA
LETOVI. PRI
BENETKAH

VERDIJEVA
OPERA
SL. PISAT.
(JAKOB)
SLAVKO
IVANČIČ

VZMETNICA

KEM. SIMB.
SILICIJ
SINTETIČNA
DROGA

60 MINUT

S
R
E
Č
N
O

PEVKA
BOTO

NAJBOLJ
RAZV. BITJE
IVAN
MINATTI

REKA NA
KITAJSKEM
ST. ZNAMKA
RAČUNALNIKOV

2016!

PIJANEC

NIKALNICA

NAŠA
DRŽAVA
PRVI
ČLOVEK PO
BIBLIJI

PRVI SOLMIZACIJSKI
ZLOG

PREBIVALEC
ATEN

Pomoč pri reševanju: AOMORI in NIIGATA – mesti na japonskem otoku Honšu; IESOLO – letoviško mesto v Italiji na beneški rivieri; BOE – norveški biatlonec
(Johannes); EGK – nemški skladatelj (Werner); OULU – mesto na severu Finske; PANOV – bolgarski nogometaš (Pavel); TOD – škotski nogometaš (Andy);
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so pobarvana. Dopisnice z rešitvami in s svojimi podatki pošljite
najkasneje do petka, 15. januarja 2016, na naslov Občina Loški
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
Vsak reševalec v žrebanju lahko sodeluje samo z eno poslano
dopisnico. S tem ko reševalec sodeluje v žrebanju, tudi soglaša,
da se njegovi podatki v primeru, da bo izžreban, lahko objavijo
med nagrajenci.

EDVARD
(KRAJŠE)

GONILO
NAPREDKA

MESTO V
NIGERIJI

OD
KAZALNI
ME
V I ZAIMEK

KARTE ZA
PREROKOVANJE

Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili
pet nagrad, in sicer bo vsak izžrebanec prejel darilni paket Občine Loški Potok.
Želimo vam veliko užitkov pri reševanju ter sreče pri žrebanju
nagrad!
Vinko Košmerl

ZGOREVANJE S
PLAMENI

MANJŠI
OBROK
HRANE

GOLJUF, SLO. SLIKAR
PREVARANT SILVESTER

RUSKO
MESTO OB
REKI TOM

PREDSTOJNIK
SAMOSTANA

ZDRAVIL.
KRAJ V ČRNI
GORI

GLOBOKA
NEZAVEST
REŽISER

OD
KLIMOV
ME
V I STIL ČRNSKE

PRIPADNIK
BUROV

ESTRADA
LJUDJE ISTE
BARVE

GLASBE

AVTOMOBIL
DACIA
MESTO V
SRBIJI

OD
M E ORGAN VIDA VAS V NAŠI PREBIVALEC KRAJ PRI
OBČINI
AMERIKE
POREČU
VI

OSTROSTRELEC
PRIPRAVA
ZA MLETJE

LIČINKA
MAJSKEGA
HROŠČA

100 m2

TOP AVTOM.
IZ VW

MEHANIČNO
URJENJE

KRATICA ZA
OPOMBO

RUS. HOKE.
(ZAJCEV)
GRŠKI
VELIKAN

NOSIL. DED.
LAST.
MAJHNA
TORBA

PEVKA SIRK

OLGA
GRACELJ

AKROBAT
NA VRVI

MESTO NA
FINSKEM

TEKOČA
MAŠČOBA

TOVARNA
POSODE V
CELJU

KDOR KOMU
SLEDI

ODRNIK,
LESEN
DROG ZA
OPORO

SL. ROKOM.
(TAMARA)
HR. ROKOM.
(FILIP)
ODPRTINE V
STENI
PISATELJ
ANDRIĆ

BURKEŽ,
KOMIK
IZRAELSKO
PRISTANIŠČE LJUDSTVO V
ANDIH

GERMANIJ

TELUR

STANJE
UGODJA
SL. SLIKAR
(IZIDOR)

STAN IN ...
(KOMIK)

ŠKOT. NOG.
(ANDY)

VRSTA
HROŠČA

ITAL.
PISATELJ
(IPPOLITO)

NAŠ PEVSKI
TRIO
KULTURNA
RASTLINA

NAŠA IN
HRV. ČRKA
JOŽE
ORAŽEM
SUVANJE Z
NOGO

NEŽNOST

STARA
MAMA,
BABICA

GORSKI
OD
ŠKOREC
ME
BOJANA
VI
LESKOVAR

ČLAN AKADEMIJE

ŠTAJERSKA
PRESTOLNICA

OBČUTEK
MRŽNJE,
REVOLT

OD
PESNICA
ME
V I MUSER
ZNAMKA
KOZMETIKE

OD
NORV.
NEMŠKI
ME
BIATLONEC
SKLAD.
V I (JOHANNES) (WERNER)

TROPSKA
PAPIGA

BARIJ

ŠKOTSKI
OTOK

PRITOK
SAVINJE

PLAČILNO
SREDSTVO

TOK ZRAKA
V PROSTORU

ANDRAŽ
HRIBAR

LEPILO

SLOV.
PECIVO
ODMETAV.
SNEGA

NERAZLOČNO
NAPISANA
ČRKA

PETER RUS

CELJE
SL. SKL.
(MATIJA)

POLDRAG
KAMEN

PAMELA
(KRAJŠE)

NIANSA

SANITARIJE
ORODJE ZA
JAPONSKA OKOPAVANJE
LUKA NA
HONŠUJU
ZNAČAJ

DRAGO
IBLER
ALŽIRSKA
LUKA
RADKO
POLIČ
NORINA
RADOVAN
VEZNIK

OD
ME

VI

BARVA
IGRALNIH
KART

IGRALKA
STARC
JADRAN.
KOŠAR. LIGA

OD
ME

VOZ. RELIJA
(SEBASTJAN)

V I KRADLJIVEC

BOLGAR.
NOGOMETAŠ
(PAVEL)

SORTA
KORUZE

NEKOČ
NAROD NA
PIRENEJ.
POLOTOKU

ZVEZDA V
OZVEZDJU
ORLA

JUŽNI
SADEŽ,
ZLATO
JABOLKO

OD
VOJAŠKO
ME
OKLEPNO
V I VOZILO

OD
ME
VI

KOMEL – slovenski slikar (Silvester); LERIDA – španska provinca v SZ delu Katalonije in istoimensko mesto; JALU – reka na Kitajskem; ORR – kanadski hokejist
(Bobby)

November - december 2015
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Stran društva upokojencev
Prihaja čas praznikov. Nekateri pravijo, da je to najlepši čas v letu. Naši domovi dišijo po slastnem pecivu, v kotu
sobe na smrečici gorijo lučke, veselimo se obiskov naših domačih in prijateljev. Zaključek leta je kot zaključek nekega obdobja in kar je bilo dobrega, se bomo še dolgo spominjali, na boleče trenutke pa skušali čim prej pozabiti.
Tudi v našem društvu imamo proti koncu leta veliko aktivnosti. Izdelati je potrebno čestitke, okrasiti smrečico,
obiskati vse onemogle člane in člane, ki so v domu starejših občanov ... V zadnjih treh mesecih pa smo se v društvu ukvarjali predvsem z naslednjim:

RAZSTAVA »STARI ČAJNIKI«
»Smo na ogled se dali šalčke,
servisi stari, starost lepo dočakali,
skoraj vsi abrahama smo spoznali.
Vsak od nas je dragocen,
od srca nekdaj podarjen.«
Predsednica je dala idejo, da bi naredile razstavo starih
čajnikov in čajnih servisov. Rečeno, torej tudi storjeno.
Aktivne članice smo po hišah Loškega Potoka iz vitrin
in s podstrešij naših občanov zbrale stare čajnike,
skodelice, sladkornice. Nabralo se je več kot 100
čajnikov, da o skodelicah, lončkih sploh ne govorimo.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki so nam pomagali
in nam posodili svoj dragoceni porcelan.
Otvoritev razstave je bila 12. septembra v prostorih
Kulturno-turističnega centra na Hribu. Razstavljeni
predmeti, torej čajniki, skodelice in lončki, so
bili izdelani iz različnih materialov, iz keramike,
emajlirani, iz bakra, porcelana, različnih kakovosti.
Nekateri razstavljeni predmeti so bili zelo stari,
nekateri izdelani še pred drugo svetovno vojno,
nekateri novejše izdelave, prav vsi pa starejši od 30 let.
Zbrane stvari so prišle v naše hiše iz različnih držav,
nekaj je bilo angleških, nekaj iz Poljske, bivše Nemčije,
Čehoslovaške in Jugoslavije.
Vsak čajnik piše svojo zgodbo – dobile smo jih za
poročno darilo, za rojstni dan, kot spomin na mamo,
staro mamo ali teto, nekatere smo si kupile same. Torej
krasna razstava in res škoda, če si je niste ogledali.

Marija in Fani, naši klepetulji, sta odigrali hudomušen skeč.

Otvoritev so popestrile naše Povasjenke, klepetulje
Fani, Micka in Stanka, Anica je prebrala nekaj
zanimivosti o čaju, ki jih je napisala Helena Cimprič.
Helena je za otvoritev razstave pripravila nekaj
zanimivosti o čajih in čajnih mešanicah. Ker je pitje
čaja postalo naša vsakodnevna navada, se mi zdi, da bi
bilo zanimivo, če bi lahko prebrali, kaj nam je Helena
pripravila, zato lahko njen prispevek preberete na
straneh teh Odmevov pod naslovom ČAJ.
Po razstavi smo za vse obiskovalce pripravili čaj, ki smo
ga poimenovali »upokojenček«, ajdin čaj in domače
čajno pecivo. Vsa zelišča v čaju in ajda so zrasli in bili
nabrani v Loškem Potoku.
Delček naše razstave »Stari čajniki« in degustacija
domačega čaja UPOKOJENČEK sta bila prikazana
tudi po osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega
praznika v OŠ dr. Antona Debeljaka.

Delček razstavljenih servisov
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SREČANJE UPOKOJENCEV, STARIH NAD 80
LET
Pride čas, ko se korak in misel umirita, ko plodovi
življenja postanejo lepi spomini. Zato smo se malo
mlajši upokojenci odločili, da upokojence, starejše od
80 let, povabimo na lepo nedeljsko druženje njihove
generacije.
Srečanje je potekalo v mesecu septembru v Kulturnoturističnemu centru na Hribu. Pripravili smo jim pester
kulturni program, ogledali so si našo razstavo starih
čajnikov, pripravili so jim malico, na koncu smo jim
podarili še lep spominček in rožico.

Avtorica obeh pesmi je Fani Debeljak.
JESEN ŽIVLJENJA

STAROST

Se zjutraj zbudiš,
prav žalosten ugotoviš,
da bolijo te vse kosti,
kot da polomljen si.

Nenapovedana
je na obisk prišla
vsem znana gospa.

Noge in roke bolijo,
še predno kaj postoriš,
le kaj bo iz tega,
se zgroziš.
Ko malo pomisliš,
ti šine v glavo,
da tudi tebi
leta teko.
Nič ne pomaga,
če se jeziš,
živce si kvariš,
da še zboliš.
Za vsakim poletjem
pride jesen,
nam pa mineva
mladostni sen.

Se STAROST imenuje,
ljudi vse obiskuje.
Pri enih dolgo se mudi,
od drugih hitro poslovi.
Rekla je tako,
naj sprejmemo jo lepo,
da tudi z njo
življenje prijetno bo.
Kako prijazna je gospa,
kmalu vsak spozna.
Prinese nam darila,
zanje rabiš tudi zdravila.
Vse voljno sprejeti,
kar življenje podari,
to usoda je,
ki ga kroji.
Kar v življenju se dogaja,
je minljivo in odhaja.
Tudi STAROST večna ni,
se tudi ona poslovi.

Moram pohvaliti našo predsednico Marijo, ki si je vzela
čas prav za vsakega upokojenca posebej, z vsakim je
poklepetala in mu namenila nekaj besed. Upam, da so
se v naši družbi in družbi svojih vrstnikov imeli lepo,
da so preživeli lepo nedeljsko popoldne in da so bili
zadovoljni s pripravljenim.
Da pa smo vse to lahko izpeljali, se moramo še posebej
ponovno zahvaliti agrarni skupnosti Travnik, ki nam
je finančno pomagala izpeljati srečanje. Hvala jim, da
imajo posluh za nas upokojence.

ROMANJE NA BREZJE
18. 10. 2015, na misijonsko nedeljo, smo napolnili
avtobus ter obiskali Brezje in mašo v Baziliki Marije
Pomagaj. Geslo letošnjega praznovanja je bilo: »Na
obrobje ponesimo veselje.« Vseslovensko praznovanje
je potekalo z osrednjim gostom – Pedrom Opeko.
Na harmoniko je zaigral Miha Car. Zapele in zaigrale so
jim naše Povasjenke. Ob pesmi Predica so jim Marica,
Angela in Fani še prikazale pranje, gredašenje in predenje
volne na kolovratu. Fani in Marija sta zaigrali dva skeča,
prav tako je Fani ravno za to priložnost napisala dve
pesmici, ki sva jih deklamirali s Stanko. Škoda bi bila, če
ju ne bi slišali oziroma prebrali tudi Vi!
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ČAROBNA JESEN NA VRTU KNAVSOVIH
Konec oktobra smo si članice društva, letos že drugič,
ogledale čarobno jesen, ki jo na svojem lepo urejenem
vrtu pričarata Lidija in Peter. Spet smo si napolnile dušo
in spočile oči. Seveda komaj čakamo, kaj bo novega na
vrt prinesla pomlad.

ZAHVALNA NEDELJA
Članice našega društva smo v ta namen, v namen
prazniku hvaležnosti, uredile našo cerkev. Okrasile smo
jo z rožami iz krep papirja in pred glavni oltar postavile
pridelke z naših, potoških vrtov in njiv.
Lepa misel, prebrana in prepisana iz tednika Družina:
»Zahvalna nedelja je praznik hvaležnosti, vendar ne le
za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi
za druge darove, kot so svoboda, dobrota, dom, vera,
medsebojni odnosi ... Zahvala zajema vse naše življenje
– vse, kar smo in kar imamo.«

Foto: Meta Buček

Marija Slavec pa je pomagala Miklavžu in za vse
oskrbovance bivalne enote spekla «prav ta prave
parkeljne«.

Res smo letos lahko hvaležni za obilno letino, lahko smo
hvaležni, da živimo v miru, in za vse, kar imamo.

Foto: Anica Car

DELAVNICE ROČNIH DEL
Delavnice ročnih del potekajo vsak torek od 15.30 do
17.30 v DSO, kjer so nam radi odstopili svoje prostore,
v naših društvenih prostorih je namreč pozimi res
premrzlo, sploh zaradi tega, ker niso redno ogrevani.
V novembru in decembru se ukvarjamo in izdelujemo
čestitke za naše člane in okraske za novoletno smrečico
oziroma za tekmovanje za najlepšo smrečico, ki bo
razstavljena v KTC-ju.

OBISK VAROVANCEV CUDV

Vabimo vse, ki bi z nami radi preživeli prijetno popoldne
v dobri družbi, da se nam pridružijo.

V mesecu novembru so naše članice Majda Levstik,
Branka Mohar in Anica Car obiskale otroke s posebnimi
potrebami v bivalni enoti Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Dolfke Boštjančič v Ribnici. Pripravile so jim
delavnico in z njimi naredile nekaj različnih rožic iz krep
papirja. Prav vsi – otroci, njihovi starši in zaposleni – so
z navdušenjem ustvarjali in nastali so čudoviti izdelki.
Veselja teh otrok ob za nas še tako skromnih izdelkih se
kar ne da opisati.
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SMEH NE ŠKODI:

ČAJ

Dedek in babica se peljeta z vlakom na počitnice.

Živijo! A gremo na en čaj? Ja, na čaj … Sliši se čisto
domače. V mislih se takoj zvrstijo čaji različnih okusov. Od čaja za dojenčke in tistega za mamice pa do
čaja, ki lajša razne tegobe in bolezni. Mogoče pa na čaj,
tisti dišeči, takrat …, skupaj … Ne samo da je segrel
roke, ampak je vnel še srce. Mmmm, te vonjave, dišeče
arome. Naša mama so kuhali takega, moja babica najboljšega. In tako naprej ...

Nenadoma babica prebledi: »Ježešmarija, štedilnik
sem pozabila izklopiti. Veš, da nama lahko zgori hiša!«
Dedek na to pomirjujoče: »Nič ne bo pogorelo, ker
sem pustil teči vodo v kopalnici.«
Pride 90-letnik k zdravniku na pregled. Doktor ga
vpraša: »Kako se počutite?« »Nikoli nisem bil boljše
volje!« odgovori ata. »Moja ljubica ima 18 let. Zdaj je
noseča in bova dobila otroka.« Doktor malo pomisli
in reče: »Dovolite, da vam povem eno zgodbico: Lovec, ki nikoli ni izpustil lovske sezone, je nekega dne
tako neučakano odšel od doma, da se je zmotil in namesto puške vzel dežnik. Ko je prišel v gozd, se pojavi
pred njim velik medved. Lovec dvigne dežnik, nameri
v medveda in ustreli ... Gotovo ne uganete, kaj se je
zgodilo? Medved je mrtev padel pred njega!« »Nemogoče! Nekdo drug je moral streljati!« »Ravno to sem
vam hotel povedati!«
Za Vas zbrala, pripravila, fotografirala in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva

Prisrčno vam voščimo vesele in
blagoslovljene božične
praznike.
Novo leto 2016 naj bo
radodarno
z zdravjem, veseljem, srečo,
uspehi, naj bo v miru,
zaupanju in sodelovanju
preživeto.

Upravni odbor
Društva upokojencev Loški Potok
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Z besedo čaj v Sloveniji označujemo zeliščne pripravke
in vse prave čaje. Čaj je pravzaprav pripravljen napitek
iz listov ali popkov drevesa čajevca. Legenda pravi, da
prvi čaj izhaja iz Kitajske. Leta 2700 pred Kristusom
naj bi veliki kitajski vojskovodja po pohodu počival
pod velikim drevesom. Služabniki so mu pripravili za
okrepitev ob počitku vrelo vodo, saj je bil vojskovodja
prepričan, da se voda, ki jo zavremo, prečisti. Lahna
sapica pa je otresla z drevesa listje in to je zašlo v vročo
vodo in jo lahno obarvalo rumeno. Služabnike je zajela
panika in vodo z listi so hoteli zavreči. Vojskovodja jim
je to prepovedal, saj je bil mnenja, da kar pride z neba,
je lahko le dobro. Pokusil je pijačo in ugotovil, da ga
je poživila. Tako je po vsem kraljestvu začel širiti pitje
vroče vode z listi s tega drevesa.
Kultura pitja čaja je zelo razširjena na Kitajskem, Japonskem, v Indiji in na Bližnjem vzhodu. V Evropo je
prišel čaj v 17. stoletju iz portugalske kolonije. Najbolj
se je prijelo pitje čaja v Angliji in na Irskem. Postalo je
tudi statusni simbol. Zelo pomembno je bilo, iz kakšne
posode ter v kakšne skodelice se naliva čaj. Zraven pa
se je ponudilo še sladko in slano pecivo.
V naših krajih pa pijemo predvsem zeliščne in sadne
pripravke. Čajne mešanice pripravljamo iz posušenih
zdravilnih rastlin in posušenega ter zdrobljenega
sadja, ki jih naberemo v okolici in na vrtu. Zdravilni
čaj v osnovi ne bi smel biti mešanica velikega števila
različnih zelišč. Po pravilih, ki se jih držijo tudi v
farmaciji, zdravilni čaj sestavljajo do štiri zelišča.
Le tako lahko predvidimo učinke čaja. Eno zelišče
je osnovno ali nosilno, dodajamo pa taka zelišča, ki
podpirajo delovanje prvega. Mnogokrat kot dodatek v
zdravilnih čajih najdemo še zelišče, ki oblikuje okus,
ki ga glavne sestavine nimajo. Najpogosteje uporabijo
meto ali meliso.
Zdravilni čaji vsebujejo učinkovine v določeni koncentraciji. Zato je za zdravilni učinek pomembno, da jih
pravilno uživamo. Zdravilnih čajev običajno ne sladkamo. Če pa že, jih sladkamo z medom. Za večino velja, da popijemo 3–4 čajne skodelice na dan. Tako kot
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pri drugih zdravilih tudi z zdravilnim čajem ne smemo pretiravati, če želimo, da bo učinkovit in se bomo
izognili morebitnim neželenim stranskim učinkom.
Pripravimo ga vsakokrat sproti in svežega spijemo. Izjemoma čaj ostane uporaben do štiriindvajset ur, če ga
hranimo v hladilniku.
Pozabiti ne smemo na čaj za prijatelje in dušo. Za užitek in druženje so primerni čaji, ki s svojo aromo zbistrijo duha ali pa po napornem dnevu umirijo tempo
življenja in omogočijo, da se posvetimo sebi in svojim
bližnjim. Izbor zelišč za domači čaj je širok in obsega
predvsem zelišča, ki lepo dišijo in imajo prijetno aromo. Večinoma so to zelišča z različnimi eteričnimi olji.
Čaje za umiritev pripravljajo z zelišči, ki imajo vonj po
limoni. Čaj za dobro počutje lahko pripravimo iz posameznega zelišča ali pa poiščemo sebi lastno kombinacijo.
Ker te mešanice niso namenjene zdravljenju, lahko
kombiniramo zelišča bolj poljubno in tudi število uporabljenih zelišč ni strogo omejeno. Vse je namenjeno
predvsem vzpostavitvi prijetnega okusa in vonja, ki
napolni prostor, kjer čaj pijemo. Različne vrste mete
so primerne za čajne mešanice, saj jim dajejo rahlo
ostrino in popolnijo okus drugih zelišč. V mešanici pa
meta ne sme prevladovati.

Ob otvoritvi razstave »Stari čajni servisi«, foto: Tanja Lavrič

Primerna zelišča za čajne mešanice:

■ ZELIŠČA ZA DIHALA: materina dušica, dobra
misel, timijan, poprova meta, komarček, kamilica,
lučnik, oman, ožepek, sivka, trpotec, triplat, lipa.
■ ZELIŠČA ZA PREBAVO: angelika, poprova meta,
bezeg, hmelj, majaron, melisa, komarček, oljka,
plahtica, regrat, rman, rožmarin, sivka, tavžentroža, vinska rutica.
■ ZELIŠČA ZA POMIRITEV: baldrijan, hmelj, melisa, poprova meta, sivka, tavžentroža, šentjanževka.
■ ZELIŠČA ZA SRCE: baldrijan, medena detelja, melisa, pelin, rman, rožmarin, trpotec.
■ ZELIŠČA ZA JETRA IN ŽOLČNIK: angelika, artičoka, benediktinka, encijan, kopriva, lan, oman,
pelin, regrat, badelj.
■ ZELIŠČA ZA IZLOČALA: zlata rozga, breza, regrat, ognjič, kopriva.
■ ZELIŠČA ZA KREPITEV: oman, pelin, potrošnik,
rman, šipek, sladki koren.
Najpomembnejša je smiselna sestava čajne mešanice.
Osnovna tri pravila so naslednja:
1.

Nikdar ne smemo kombinirati drog, katerih delovanje se izključuje.
2. V čajih ne sme biti drog z močnim učinkom (listi
volčje češnje, zel efedre, zel šmarnice).
3. Nemški strokovnjaki priporočajo največ sedem
različnih drog v eni čajni mešanici z utemeljitvijo, da pri takem številu smiselno izbranih drog še
lahko predvidimo možno neželene učinke, medsebojna učinkovanja. To pravilo naj velja tudi za
»zeliščarje«, ko pripravljajo čajne mešanice. Petnajst ali osemnajst različnih drog v čajni mešanici
ni nikakršno zagotovilo, da bo bolje delovala kot
tista s petimi smiselno izbranimi drogami.
Mogoče se vam ni zdelo kratko, pa vendar je čisto na
kratko nekaj o čaju. Prihajajo hladnejši dnevi in z njimi
obdobje čajčkanja. Veliko veselje v pripravi in uživanju
čajev, predvsem čajev za prijatelje in dušo, pa da bi bilo
čim manj tistih za lajšanje bolezni.
HELENA CIMPRIČ

26
26

Odmevi
O
Od
dme
mevi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAGA

DU DRAGA – INVENTURA Z LETOM 2015
V vsem tem življenjskem trendu je prav težko slediti
času, ki neustavljivo drvi. Zdi se nam, kot da nimamo
s tem nič opraviti, v resnici pa vsi tako hitro živimo ta
dragoceni ČAS.
Leto se izteka. Človek nehote razmišlja, kaj vse se je
v obdobju leta dogajalo, kaj prijetnega in neprijetnega
smo doživeli, predvsem pa, kaj smo naredili zase in za
druge.
V DU Draga smo šli po zapisani poti našega letnega
delovnega plana. Takoj povem, da smo vse realizirali
in še več. Pri delu nismo z nikomer tekmovalni, smo
pa pri opravljanju nalog preudarni in dosledni. Naš
program je vedno prilagojen letom, zdravstvenemu
počutju in zmogljivostim.
Skrbeli smo za športna in kulturna dogajanja DRAGARSKE DOLINE.
Športna ekipa, ki jo v glavnem predstavljajo
moški, je aktivna v BALINANJU. Udeležili so se
tekmovanja v PZDU Dolenjske in Bele krajine,
organizirali MEMORIAL, nastopali so še v krajevnem,
medkrajevnem in medobčinskem tekmovanju. Dosegli
so zadovoljive uvrstitve in spet se police v naši klubski
sobi svetijo z novimi pokali. FANTJE, s takimi uspehi
nadaljujte tudi v prihodnjem letu.
V februarju smo ob kulturnem dnevu pripravili prireditev, na kateri so se predstavili nadarjeni ljudje iz
naših krajev. Šele sedaj vemo, koliko je pri nas ustvarjalcev na različnih področjih.
Vsi ti ljudje živijo glede na svoje ustvarjalnosti pretiho življenje. Prav je, da so se izpostavili, in PONOSNI
smo na njih. Računamo, da jih bomo še ob veliko priložnostih prosili za sodelovanje.
V poletnih mesecih smo imeli »dopust«.
Septembra smo opravili koristno delovno akcijo, se
nam zdi. Članica našega UO ga. Marta Steiner je na
sestanku predlagala, da bi pri poslovilni vežici v Dragi
postavili nekaj klopic. Revirni gozdar g. Matjaž nam je
dostavil brestova debla. Še »fino« ohranjeni upokojenci so hitro oblikovali klopi, jih namestili na travnato
površino, mlajše članice pa so vse počistile. Dva lesena
oblikovana komada so odpeljali še na Travo pred cerkvico. Z okusno malico in s precej humorja je bilo delo
zaključeno.
V oktobru smo že sedmo leto v okviru občinskega praznika pripravili prireditev. Tokrat je bila tema »OŽIVI-

Vesel božič in srečno
v novem letu 2016
želimo vsem krajanom
DRAGARSKE doline!
DU Draga

November - december 2015

MO SPOMIN NA FURMANSTVO«.
Z razstavo, s petjem, folklorno skupino iz Velikih Poljan in z glasbenimi točkami nam je prireditev uspela.
Dvorana v DK Podpreska je bila polna. Tu smo tudi
prvič predstavili naše staro praznično oblačilo, ki so
ga nosili predniki v 19. in v prvi polovici 20. stoletja.
Simon in Mateja sta v teh oblačilih zaplesala valček ob
spremljavi harmonike g. Slavka Cimpriča. Iz dvorane
je zadonel velik aplavz. Člani KŠD Draga in DU Draga
smo bili zadovoljni uspeha. Vse prisotne smo počastili
s »furmansko malico«.
Ob velikonočni razstavi v Loškem Potoku se nam je
zgodila manjša krivica! O tem mogoče kdaj drugič!
Čakata nas še krašenje smrečic in medgeneracijsko
srečanje, tudi tega ne moremo zgrešiti.
Izletov nismo imeli. Težko se zorganiziramo in bolj so
nam po volji družabna srečanja z vsemi krajani.
Predstavniki društva obiščemo tudi jubilante, 80- in
90-letnike. Ne pozabimo na bolehne in tiste, ki so v
DSO.

Postavljanje klopi na pokopališču v Dragi.

Pa še nekaj! Upokojenci pokosimo veliko travnatih
površin, si pripravimo kurjavo, nasadimo krompir,
nakisamo zelje, pospravimo zelenjavo in pomagamo
svojim najbližjim. ALI NI TO VELIKO?
Kaj pa naj upokojenci še storimo – saj smo »MIKSER
in BIKSER« za vse!
Specifika večine slovenskih upokojencev – izjema nismo
tudi mi – pa je današnje družbeno (ne)gospodarstvo, ki
nam predolgo prepušča skrb za mlade.
Za DU Draga
Irena Klepac
Foto: Alojzij Škrlj
Vaška skupnost Stari Kot Novi Kot želi občanom in
občankam OBČINE LOŠKI POTOK lepe božične
praznike in veliko sreče v
novem letu 2016.
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ZBEŽI OD ŽENE
V DOMU KRAJANOV V PODPRESKI
V soboto, 7. novembra, smo v domu krajanov gostili
amatersko gledališče DPD Svoboda iz Loške doline.
Predstavili so se nam s komedijo Zbeži od žene avtorja
Raya Cooney, v režiji Andreje Buh.

s svojim igralskim talentom prikazali vrhunsko igro.
Gledalci smo s smehom sledili celi zmešnjavi dogodkov glavnega lika Johna. Nestrpni smo čakali razplet.
V razpletu pa glavnemu junaku nihče ne verjame. Preveč laži in neprimernih dejanj. Ti, ti, John!

Dvorano smo napolnili do zadnjega kotička. V dveh
urah odlične predstave amaterskih igralcev smo uživali do konca. Nasmejali smo se do solz. Vsak lik komedije je izžareval svoj karakter in zgodba se je prepletala
in zapletala. Igralci so to zelo spretno odigrali in nam

Smeh je odmeval v dvorani, prepustili smo se ogledu
komedije in pri tem uživali. Sobotni večer smo prijetno
in kulturno preživeli. Želimo si še takšnih predstav.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič

KOZZB DRAGA
Pred dobrim letom je bila v DRAGARSKI DOLINI
ponovno formirana KOZZB za vrednote NOB. Omenjam ponovno, ker je bila ta organizacija svoj čas najpomembnejša organizacija naše doline. Štela je veliko
članov. Mnogo od teh že dolgo ni, vrste so se zdesetkale. Iz objektivnih razlogov je bilo na tem področju zatišje, danes pa organizacija šteje 38 članov, precej tudi
mlajših.
Organizacija deluje povsem nestrankarsko, nevsiljivo in resnično na ohranjanju vrednot NOB. Vojna je
za mnoge preteklost, mladi se malo učijo o njej, starejši, ki jih imamo še nekaj, pa tega ne bodo pozabili.
Za mnoge so strahote prisotne dnevno in zanimivo je
prisluhniti njihovemu pripovedovanju. Rečemo jim
»živa zgodovina«.
V organizaciji imamo svoj letni delovni plan. V tem
letu smo ob 70. obletnici osvoboditve domovine julija
v Novem Kotu pripravili proslavo. Praporščak je do-
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bil lepo novo uniformo, ki jo je financirala OBČINA
LOŠKI POTOK. V jesenskem času je nekaj članov obiskalo spominska obeležja, položili so cvetje in prižgali
lučke borcem v spomin.
Na DRAGARSKEM je 10 obeležij in grobovi na pokopališčih Draga, Trava in Stari Kot.
V prihodnjem letu nam je prioriteta obnoviti spomenik padlim v Dragi in še kakšno manjše spominsko
obeležje. Odvisno od sredstev! Predsednik naše organizacije se tudi mesečno udeležuje sestankov v Kočevju, ker delujemo kot podružnica.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem tistim, ki ves
čas poskrbite, da ta obeležja in grobovi niso pozabljeni
in poraščeni. Izkazujete lepo osebno osveščenost daljni
preteklosti, ki je bila za mnoge kruta in neprimerljiva.
Predsednik KOZZB Draga
Toni Cimprič

Odmevi
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2. ZIMSKI MIKLAVŽEV POHOD
zasneženem gozdu. Bele odeje resda ni bilo veliko na
gozdni cesti, ampak ko se je sonce skrilo, je pa med
pohodnike zavil pravi zimski mraz. Kljub temu smo
strumno hodili, se pogovarjali in peli. Bili smo dobre
volje in po treh urah smo pridno prispeli na cilj. V
Podpreski smo si zaslužili topel obrok in pijačo.

Pa je spet že skoraj mimo praznični december. Mesec
lučk, obdarovanj, voščil in novoletnih praznovanj v
službi in doma. Kaj pa v naših društvih? No, na nek
način seveda tudi. Tudi v društvih obeležimo praznični
december. V KŠD Draga vstopimo v praznični
december z zimskim Miklavževim pohodom. Zimski
pohod po dragarskem kraju je prvič zaživel lani
decembra. Miklavž nam je takrat prinesel deževno
vreme, a kljub temu prijetno družbo pohodnikov.

V soboto, 5. 12. 2015, se nas je peščica pohodnikov
zbrala pred domom krajanov v Podpreski. Sončno
zimsko vreme nas je pospremilo na pohod po mrzlem,

V Dragi pa sta nas zelo vesela pričakala Franc in
Tončka Tušek. Družbo jim je delal vaški mož Anton
Troha. Pohodniki smo dobili topel napitek in sladek
prigrizek. Miza je bila zelo zelo obložena. Tokrat pa nas
Tončka ni pričakala v pleteni rdeči kapici, ampak kar
brez nje, saj je rekla, da jo je sonce prav lepo grelo, ko
nas je čakala. Nasmejali smo se, se posladkali in pogreli
ob kavici, čaju in kuhanem vinu. Ampak morali smo
se prijazno posloviti in nadaljevati pot. Hvala Francu,
Tončki in vaški skupnosti Draga za prijetno in kar
obilno pogostitev. Ker pa Tončka že drugo leto skrbi
za nas pohodnike, nam je nahrbtnike tokrat napolnila
s potičko in »štrudlom za s sabo«.
Decembrski čas je priložnost za marsikaj. Ne samo
za nakupe, krašenje in blišč, ampak tudi za majhne
preproste stvari. Katere pa so le-te, pa vsak pri sebi
najbolj ve. In tiste, ki si jih želi, naj jih tudi drugemu
podari. Pogovor, nasmeh, stisk dlani v mrzlih zimskih
dneh z iskrico v očeh.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič

KŠD DRAGA
vam v novem letu 2016 želi
veliko lepih, iskrenih in
nasmejanih dni.
Pa čim več druženja.
November - december 2015
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PA SMO ŠLI …
… TUDI LETOS V OSMICO
Jesenski meseci so tudi meseci osmic. V osmicah je
v jesenskih dneh precej živahno, saj se v njih zvrsti
nemalo ljudi, ki si želijo dobre domače hrane in kapljice. V osmicah nam nudijo doma pridelane pijače,
narezke, enolončnice, kruh, klobase in sladice. V KŠD
Draga smo sklenili, da se tudi letos odpravimo v čisto
pravo osmico.
Vedno pa se nam poraja vprašanje, kam. Težko se je
odločiti, katero osmico obiskati, glede na to, da nam
povsod ponujajo dobro hrano in kapljico. Torej naj bi
bilo vsepovsod dobro, mar ne? Zato smo se odločili, da
se letos znova vrnemo v tisto osmico, ki nam je ostala v
lepem spominu. Tudi to jesen smo se odpravili v osmico Jakomin v Kubed. Tam smo že bili, tam smo dobro
jedli in se prijetno družili ob zvokih harmonike.

V petek, 13. 11. 2015, smo se v poznih popoldanskih
urah z avtobusom odpeljali iz Dragarske doline proti Kubedu. Ob pogovoru in smehu na avtobusu je čas
hitro mineval in veseli smo prispeli v izbrano osmico.
Postreženi smo bili z domačim narezkom, s kmečkim
krožnikom in z domačo žlahtno kapljico. Po res obilni
večerji nas je zvok harmonike povabil k plesu in petju.
Še dolgo smo se družili ob petju in klepetu. A enkrat
pa je le treba domov.
Pridno smo napolnili avtobus ter se odpeljali proti
domu. Dobili smo potrditev, da v osmici res dobro in
obilno ješ. Smo bili pa tudi priča, da je osmica gostilna, ki privabi zelo veliko ljudi. A kljub veliki družbi
smo bili postreženi in smo okusili vse, kar nam osmica
ponuja. Kaj pa drugo leto? Še nihče ne ve, mogoče pa
kakšna osmica še kje drugje.
Za KŠD Draga Nevenka Dražetič

KOSTANJEV PIKNIK V VRTCU
Na njem smo imeli štiri postanke z različnimi nalogami. Najbolj zanimivo je bilo iskanje skritih zakladov.
Za nagrado se je dobilo topel čaj in pečen kostanj.

V ponedeljek, 12. 10. 2015, smo imeli kostanjev piknik.
Udeležilo se ga je veliko staršev in otrok iz vseh skupin
vrtca. V času pečenja kostanja smo organizirali pohod.

Andreja Car
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Na oktobrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Zimska pesem in jo
kasneje tudi likovno upodobili. Novembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Melje,
melje mlinček in izdelave petelinčka v obliki lutke.
Pobrskali smo med knjižnimi policami in za naše zveste bralce našli marsikaj zanimivega za dolge
zimske večere!

HENRY RIDER HAGGARD
Dekle z biseri
V prvem stoletju po Kristusu v
mračnem in do kristjanov sovražnem
rimskem imperiju odrašča Mirijam,
mlada kristjanka. Že kot dete je ostala
brez staršev in od takrat dalje zanjo
skrbi Nehušta, zvesta služabnica.
Mirijam, lepo, srčno in pogumno
dekle, se zaljubi v Marka, rimskega častnika. Toda zdi se,
da se njuna ljubezen ne more uresničiti: Mirijam se ne
more poročiti z ljubljenim rimskim vojakom, saj bi tako
zatajila svojo vero. Zgodba se še dodatno zaplete zaradi
Kaleba, prijatelja iz otroštva, ki goji do nje strastna čustva
in želi Mirijam zase. Le kako se bo razpletel ta ljubezenski
trikotnik?

CONNIE BROCKWAY
Zapeljiva skušnjava
Kate Nash Blackburn si obupno želi
sebe in sestri rešiti pred ubožnico.
Zato se poda na pot na sever Škotske
v upanju, da jih bo bogati markiz
rešil iz finančne zagate. Ko jo usoda
odpelje v gostišče, polno nasilnežev,
ji na pomoč priskoči mišičasti
višavski vojak. To je Kit MacNeill,
čigar prisega njeni družini jo je leta in leta preganjala.
Kit MacNeill ji predlaga, da jo bo pospremil čez nevarno
Višavje do gradu Parnell. Vsi nagoni jo svarijo, da temu
surovemu in grozečemu moškemu ne bi smela zaupati.
Kate je kmalu presenečena nad njegovim uglajenim
vedenjem in kultivirano govorico. Kdo je ta moški, ki
ga je izoblikovala preteklost, polna skrivnosti, in ki jo
zavzeto varuje, čigar široka ramena vabijo njen dotik in v
objemu katerega Kate znova zaživi?

JOANNA BOURNE
Nevarno razmerje
Ko njenega očeta po krivem obtožijo
izdaje skrivnosti Napoleonu, se lepa
Jess Whitby vtihotapi v londonsko
podzemlje, da bi našla resničnega
izdajalca. Če ga ne najde, bodo očeta
obesili. Niti v sanjah si ni predstavljala,
da se bo med iskanjem gola znašla v
postelji robatega kapitana. Se bo vanj
zaljubila? Je on izdajalec, ki ga išče?
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JAMES PATTERSON
Teci, Alex, teci!
Plastični kirurg Elijah Creem je zelo
cenjen zdravnik. Rad se predaja
razuzdanim zabavam in nočnemu
življenju z mladoletnimi eksotičnimi
plesalkami, kjer ne manjka niti drog
niti alkohola in seksa.
Toda Cross nima časa za Creema, saj
mora rešiti tri nepričakovane, a podobne umore: najprej v
nekem avtu najdejo umorjeno mlado lepotico, naslednja
mrtva visi na vrvi z okna šestega nadstropja stanovanjske
zgradbe. Ko najdejo še tretje deloma iznakaženo žensko
truplo, napoči čas za hitro akcijo. A medtem ko Alex
Cross raziskuje te tri primere, niti ne opazi, da ga nekdo
drug zavzeto preučuje.

GAYLE FORMAN
Če ostanem
Zadnje, česar se sedemnajstletna
čelistka Mia spomni, je, da je v avtu
s svojo družino. Ne ve za nesrečo.
Spomni se le tega, kar se je zgodilo
zatem, ko je opazovala svoje lastno
poškodovano telo, ki so ga reševalci
vlekli iz razbitin. Trudi se, da bi
dojela, kaj se dogaja, kaj je izgubila, in
sprejeti mora strašno odločitev. Bo sledila očetu, mami in
bratcu ali bo zbrala moč, da nadaljuje tam, kjer se je zanje
vse končalo? Pretresljiva in topla zgodba, ki z bralcem
ostaja še dolgo po tem, ko odloži knjigo.

S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih
knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški
Potok tudi v prihodnjem letu! Želimo Vam vesele božične
praznike ter obilo zdravja, sreče, uspeha, ljubezni in
osebnega zadovoljstva v novem letu 2016! Radi in lepo se
imejte ter na svidenje do prihodnjič! SREČNO!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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ZANIMIV KULTURNI DAN
Izbira vsebin in organizacija izvedbe kulturnih dni, ki
jih z učenci izvedemo izven šolskih učilnic, je za učitelja organizatorja vedno znova velik izziv. Katere in
koliko vsebin iz bogate ponudbe najrazličnejših kulturnih ustanov izbrati, da bi dosegli zastavljene cilje
z več predmetnih področij, kako dejavnosti časovno
uskladiti in s tem omogočiti učencem, da v enem dnevu spoznajo čim več novega in doživijo čim več lepega,
vse to pa seveda ob čim manjših stroških za starše?
Po navadi nam vedno uspe povezati zanimive vsebine
z različnih področij kulture in umetnosti, ki bogatijo
miselni in doživljajski svet učencev ter širijo njihovo
obzorje, pa navadno ne pišemo o njih.

ustvarjanju, pa se zelo nerad kaže medijem in javnosti.
Vodička nam je povedala, da se tudi otvoritve te svoje
razstave z naslovom Čarobni jezik stripa ni udeležil.
Sicer pa nam je v svojem vodenju po zares bogati in zanimivi razstavi pojasnila, od kod izvira beseda strip, na
kaj vse mora biti avtor pozoren pri ustvarjanju stripa,
v kateri tehniki najpogosteje riše stripe Tomaž Lavrič,
nam predstavila njegove like in junake, med katerimi
so se zdeli učencem morda najzanimivejši Diarejčki,
ogledali smo si razstavljene albume in tudi duhovite
karikature, ki jih Tomaž Lavrič že leta riše za Mladino.
Seveda bi morali imeti več časa, če bi hoteli še bolj v
podrobnosti. Naj povem, da razstava še vedno vabi k
obisku, saj bo odprta do 14. januarja 2016.

Letos pa je bil naš kulturni dan za učence 8. in 9. razreda, ki smo ga izvedli 25. novembra, še malo imenitnejši oziroma še bolj poseben kot kateri drugi kdaj
prej. Želeli smo namreč spoznati umetniško ustvarjanje človeka, zaradi katerega smo se ta dan počutili še
bolj ponosni, da smo Potočani.

Najprej smo obiskali Cankarjevo hišo na Vrhniki,
kjer smo po prisrčni dobrodošlici vodičke, ki nam je
doživeto interpretirala Cankarjev hvalospev rodni
Vrhniki, ob njenem nadaljnjem vodenju izvedeli precej
podatkov o življenju in delu velikega slovenskega
pisatelja in dramatika. Fotografirali smo se pred
njegovim spomenikom in si ogledali tudi, kje je imel
Cankar kot otrok svojo »enajsto šolo pod mostom«.
Pot smo nadaljevali v Ljubljano, in sicer v Cankarjev
dom. Tam smo imeli načrtovane kar tri dejavnosti.
Najprej smo si v Galeriji Cankarjevega doma ogledali
razstavo stripov Tomaža Lavriča, izvrstnega ilustratorja, karikaturista, predvsem pa enega najvidnejših, če
ne celo največjega avtorja stripov na Slovenskem. Tomaž Lavrič, ki ima potoške korenine, saj njegovi starši
živijo v Šegovi vasi, je že doslej ustvaril izredno bogat
umetniški opus in izdal stripe v številnih albumih tako
doma kot v tujini. Pred kratkim mu je predsednik Borut
Pahor podelil medaljo za zasluge Republike Slovenije
za izjemen prispevek na področju slovenske ilustracije,
karikature in stripa. Čeprav vrhunski mojster v svojem
32

Po razstavi smo si v okrogli Štihovi dvorani
Cankarjevega doma ogledali gledališko predstavo
z naslovom Prosto po Prešernu. V njej so poznane
Prešernove pesnitve duhovito povezane v prav posebno
zgodbo. Junake iz pesmi Turjaška Rozamunda, Povodni
mož, Lepa Vida, Krst pri Savici in še nekaterih drugih
preigravajo trije mladi igralci, ki zelo inovativno in
humorno interpretirajo dogajanje, vseskozi sodelujejo
z gledalci in jih zelo zabavajo, a hkrati tudi poučujejo.
K zanimivosti in uspehu predstave prispevajo poleg
odličnih igralcev tudi moderna kostumografija in
scenografija ter avtorska glasba. Prav vsem učencem je
bila uprizoritev zelo všeč, le prekratka se jim je zdela.
Polni močnih vtisov in še vedno nasmejanih ust
smo se podali na knjižni sejem, ki je letos potekal že
enaintridesetič po vrsti in je največja tovrstna prireditev
pri nas. Učenci so po skupinah obiskali številne stojnice
z zelo bogato knjižno ponudbo slovenskih založb in po
želji tudi kupili kakšno knjigo. Seveda jim je bilo všeč
tudi pestro spremljevalno dogajanje na raznih odrih
v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma; tako so
spremljali nastop plesne skupine in srečevali znane
igralce, književnike, televizijske osebnosti. Presenetilo
jih je tako veliko število obiskovalcev, ki jih zanimajo
knjige – od najmlajših do najstarejših.
S tem smo zaključili načrtovane dejavnosti, ki so
zajemale iz bogastva različnih področij kulture in
umetnosti – od knjige, književnosti in kulturne
dediščine preko likovne do gledališke umetnosti.
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Ko smo zapustili Cankarjev dom,
smo se sprehodili še po središču
Ljubljane mimo Opere, Narodne
in Moderne galerije, Slovenske
filharmonije, za piko na i pa so se
povrhu vse duhovne hrane tega
dne učenci želeli še malo pocrkljati
s sodobnimi prigrizki. Tako smo,
kot je v svojih vtisih zapisala
osmošolka, »na najlepši možen
način preživeli še en krasen dan«.
Bogdana Mohar
Foto: Andrej starc

OKTOBER – MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
»ŠOLSKE KNJIŽNICE SO ZAKON!«
Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL
- Internatinal Assotiation of School Librarianship
http://www.iasl-online.org/) je tudi letos vabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem
prostoru – v Sloveniji in zamejstvu – je projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih
društev Slovenije. Središče letošnjega gesla “ŠOLSKE
KNJIŽNICE SO ZAKON!” opozarja na pomen šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri
razvoju učnih spretnosti in kritičnega mišljenja. Šolski
knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so
potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje
mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na
široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in
starše opremljajo za življenje. Leta 1999 so knjižničarji
začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali
22. oktobra leta 2007. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da
praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri,
predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da
knjižničarji sami lahko izberejo ali
dan ali teden ali celo ves mesec in ga
napolnijo z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici, in s tem, kar šolska
knjižnica pomeni šolski skupnosti.«
Vsi slovenski šolski knjižničarji in
knjižničarke smo bili povabljeni, da
se pridružimo in praznujemo z obiskovalci knjižnic.

ca iz skupin zajčkov, pikapolonic in metuljev s svojimi
vzgojiteljicami.
Sara in Ana, učenki 7. razreda, sta učence po šolskem
radiu seznanili o pomenu šolskih knjižnic in pomenu
meseca oktobra – mednarodnega meseca šolskih knjižnic z geslom »Šolske knjižnice so zakon« ter ob tem
praznovanju vse povabili k različnim dejavnostim.

Prvi teden v oktobru – v tednu otroka
so šolsko knjižnico obiskali otroci vrt-
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Poleg obiskov knjižnice so bili učenci ustvarjalni na to
temo tudi v okviru pouka, tako na likovnem področju (risali so knjige in knjižnico, izdelovali kazalke za
v knjige) kot tudi na področju besednega ustvarjanja
(pisanje pesmi, pripovedi, razmišljanj o naši šolski
knjižnici).
Marija Montanič
NAŠA ŠOLSKA KNJIŽNICA
Naša šolska knjižnica
prav poseben prostor ima,
v drugem nadstropju se nahaja
in v njej je včasih pravi ringaraja.
Tam polic je mnogo,
da so nam včasih kar v nadlogo,
saj ne najdemo knjige,
ki je za domačo nalogo.
Knjižničarka se nam rada nasmeji
in vedno pomagati želi,
saj ona najbolje ve,
kje knjiga na polici stoji.
Knjige zložene so od tal do vrha,
ko razmečemo jih, je cela frka,
saj ne vemo, kje bi našli
Martina Krpana z Vrha.
Pravljice, učbeniki, Cankar, Prešeren
se bohotijo s polic
in v revijah na stojalih
čaka mnogo nas novic.
V knjižnico hodijo že cicibani
in pri knjigah so že pravi velikani.
Slikanice, knjige veliko jim povedó
in njihovi domišljiji dobro popotnico dajejo.
V naši knjižnici prav poseben prostor imata
naša rojaka in učenjaka;
to sta Kvedrova Zofka in doktor Anton Debeljak,
ki je bil za nas pravi junak.
Napisal je veliko literature,
vse v zvezi z jezikom mu ni bilo tuje.
Tuje jezike obvladal je z odliko,
zato spodbudo nam dal je veliko.
Ponosni smo nanj, saj bil je tudi poet
in odprl nam je okno v svet.
Urška Turk, 8. razred

Naša šolska knjižnica
je velika učilnica.
Rada zahajam tja,
saj mi vedno znova znanje da.
Romani, bajke, pripovedke
in različne ljubezenske spletke,
pravljic in tudi pesmic obilo
bi se v naši knjižnici dobilo.
Če hočeš postati brihtna glava,
naj ti pot v knjižnico postane navada.

Knjižnica je prostor v šoli,
ki zelo poučen je.
Za vse male korenjake
in za vse profesorje.
Tja zahajam tudi sama,
ker zelo všeč mi je,
knjige berem zelo rada,
saj to res zabavno je.
Zato pa res vsi mladi bralci
stopite zdaj v knjižnico,
saj tam vas čaka vaš prijatelj –
pravi knjižni raj.
Petra Košmrlj, 8. razred

Nekateri ljudje neradi hodijo v knjižnico, saj mislijo,
da je to dolgočasno in brezvezno. A motijo se. V knjižnici lahko odkriješ ogromno zanimivih stvari. Če ne
v knjigah, pa na internetu.
Prvič sem šla v knjižnico z vrtcem. Takrat si še nisem
znala izbrati knjige, zato mi je pomagala vzgojiteljica
ali knjižničarka. Najprej sem si izposojala enostavne
knjige z malo besedila. Brala mi jih je mami, kasneje
pa sem brala sama.
V šolsko knjižnico grem po navadi pred poukom, ko
imam čas. Tam berem revije, si izposodim knjige ali pa
si s knjigo pomagam pri izdelavi plakata.
Berem predvsem knjige tujih pisateljev. V prvem in
drugem razredu sem brala pustolovske knjige. Nisem
prebirala zgodb o vilah in princeskah, ker so se mi zdele in se mi še vedno zdijo dolgočasne. Kasneje sem brala ljubezenske knjige, zdaj pa najraje berem žalostne
realistične zgodbe. Ob mnogih sem jokala in bila še ves
dan žalostna. A ob njih sem se veliko naučila.
Sara Šega, 7. razred

Naša šola ima veliko knjižnico, ki je dobro založena z
otroškimi in mladinskimi knjigami, s pesniškimi zbirkami slovenskih pesnikov pa tudi s strokovnimi knjigami.
V našo šolsko knjižnico hodi največ otrok iz nižjih
razredov, saj je prav njim ponujena največja izbira
zanimivih knjig. Učenci višjih razredov pa hodimo v
glavnem samo po knjige za domače branje in bralno
značko.
Sama zelo rada berem, a si izposojam knjige v drugih
knjižnicah, saj dekleta moje starosti že rade beremo
ženske romane, ki pa jih v naši knjižnici ni.
Marija Debeljak, 9. razred

Vanja Vesel, 8. razred
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NOGOMET NAJPOPULARNEJŠI ŠPORT TUDI PRI DEKLETIH
večjo zavzetost in discipliniranost kot fantje in so bolj
med seboj povezane, smo prepričani, da so treningi
zanje še posebej koristni. Poleg boljše fizične pripravljenosti se kažejo pozitivni rezultati tudi pri izboljšanju
samopodobe.

V letu odprtja športne dvorane v Sodražici so se pod
okriljem ŠD Extrem ustanovile tudi vadbene skupine
dvoranskega nogometa za osnovnošolke in članice.
Dekleta trenirajo dvakrat tedensko. Letos smo ustanovili še skupino mladink, ki trenirajo enkrat tedensko,
in skupino mlajših deklic.
V zimskem času se dekleta udeležujejo tekmovanj
dvoranskega nogometa pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in najmanj enega mednarodnega turnirja.
Prevozi na tekmovanja so organizirani.
V društvu smo prepričani, da redne vadbe pozitivno
pripomorejo k osebnostnemu razvoju otrok in mladostnikov. Glede na to, da dekleta kažejo na treningih

Zakaj futsal za dekleta?
■ Ker je futsal enostavna kolektivna igra za učenje.
■ Ker so v športni dvorani odlični pogoji za rekreacijo.
■ Ker gre za 'neumazan' šport z razvijanjem motoričnih sposobnosti in krepitvijo osebne kondicijske
pripravljenosti.
■ Ker je možnost udeležiti se mednarodnega turnirja
deklet in sklepati nova poznanstva.
■ Ker se ženski futsal in nogomet v zadnjih letih hitro
razvijata.
■ Ker se lahko sčasoma ob vzornem šolanju in treniranju zagotovi status športnice.
■ Zaradi dobre družbe.
Če bi bilo dovolj interesa deklet, bomo odprli vadbeno
skupino tudi v Loškem Potoku. Prijavite se na info@
sd-extrem.si ali pa se pridružite najprej treningom v
Sodražici. Zabavno bo!
Ernest Pirnat

V ŠD EXTREM LETOS OBLIKOVANIH REKORDNIH
25 VADBENIH SKUPIN NA PODROČJU 5 OBČIN
Zanimanje za nogomet in futsal je iz leta v leto večje
in v letošnji sezoni je v ŠD Extrem oblikovanih rekordnih 25 vadbenih skupin. Verjetno je za to več
razlogov:
1.

2.
3.
4.

kvalitetno delo trenerjev, ki svoje poslanstvo opravljajo z dušo in srcem, obenem pa svoje znanje
ves čas tudi nadgrajujejo (poleg izobraževanj, ki
jih organizira trenerska organizacija NZS, smo
letos uvedli tudi mesečna interna strokovna posvetovanja in izobraževanja pod okriljem Futsal
programa Peros)
odlični pogoji za delo (v vsaki občini je za šport
poskrbljeno z odlično športno infrastrukturo)
kvalitetna tekmovanja
velika popularnost športa

Kljub temu da je zanimanje tako veliko in je futsal
po množičnosti že postal prvi ekipni šport v tem
delu Slovenije, pa v novi sezoni ŠD Extrem nima
članske ekipe, ki bi nastopala na najvišjem nivoju v 1.
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slovenski futsal ligi (1. SFL). Ekipi
je v lanski sezoni prvič zgodovinsko
uspelo obstati v 1. SFL. Na koncu je ekipa dosegla 7.
mesto, čeprav so se ji v prvem delu sezone nakazovale
možnosti celo za boj za prvaka, saj je kar nekaj
časa celo držala ali bila blizu 4. mesta, ki je vodilo v
končnico. Nastopanje na najvišjem možnem nivoju
zahteva tudi veliko financ, ki jih pa upravi društva za
novo sezono ni uspelo zagotoviti. Še več – že pretekla
leta ni bila v celoti pokrita finančna konstrukcija
članske ekipe, pa je vseeno obstajalo upanje, da bi
lokalno okolje to v večji meri podprlo. Še zlasti zaradi
tako velike množičnosti pri otrocih in mladini kot tudi
vse večje medijske razpoznavnosti tega športa. Da se
ne bi ogrozilo otroškega in mladinskega pogona, je
bila ta odločitev, da se društvo odpove članski ekipi, še
najmanj slaba. Seveda se bo uprava društva v bodoče
še bolj trudila, da se zbere dovolj sredstev, s katerimi bi
zopet lahko tekmovali na najvišjem možnem nivoju.
Morda že naslednjo sezono, sicer pa vsaj takrat, ko
bodo do članov prišle generacije, ki največ obetajo in
trenirajo v ŠD Extrem neprekinjeno že od svojega 1.
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razreda dalje (to so letniki 2000 in vse mlajše generacije
za tem). Vsem dosedanjim sponzorjem se ob tej
priložnosti zahvaljujemo in si želimo, da nas podpirajo
še v bodoče, upamo pa tudi, da nas v bodoče podpirajo
tudi novi, da se s člansko ekipo čim prej vrnemo.
ZGODNJI ZAČETKI
Pred leti je društvo prvič ponudilo vadbo tudi predšolskim otrokom. V najmlajši skupini je največji poudarek vadbe:
– v razvijanju gibalnih sposobnosti (preko igre in na
zabaven način),
– v druženju in spoznavanju pomena sodelovanja v
skupini,
– v spodbujanju na gibalne dejavnosti,
– v učenju postopnega navajanja na žogo
Rezultati zgodnjega začetka in kvalitetnega dela se letos kažejo v generacijah otrok, ki so sedaj že v skupinah
U-9 in U-11 in trenirajo v društvu tako že od svojega
4. ali 5. leta starosti. Opažen je zares velik napredek
in se že kažejo pravi talenti. Prišli smo do spoznanja,
da ni nikoli prehitro za pričetek športnih aktivnosti,
in bomo s predšolskimi skupinami nadaljevali tudi v
bodoče.
ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK VES ČAS
V društvu vse bolj spodbujamo, da bi bili otroci aktivni tudi doma, saj bi bil napredek še veliko izrazitej-

ši. Dejansko bi morali biti otroci športno aktivni vsak
dan. Zgolj dva- do štirikratna tedenska aktivnost, ki jo
ponujamo v društvu, je sicer bolje kot nič, vendar pa
zagotovo še premalo. Starši, vzemite si čas in spodbujajte svoje otroke, da bodo vsak dan aktivni! Ob redni
športni aktivnosti bodo tudi bolj zdravi in uspešnejši
tudi na drugih področjih in se bodo ne nazadnje tudi
lažje učili v šoli za tistega kdor bi želel biti tudi uspešen
nogometaš, pa je nedopustno, da je edini stik z žogo
samo na nogometnem treningu.
NOGOMET KRASNO DOPOLNJUJE FUTSAL
Od lani smo v društvu poleg skupin futsala uspeli oblikovati tudi dve nogometni skupini, U-10 in U-13, ki
trenirata in tekmujeta na stadionu Ugar v Ribnici.
Izkazalo se je, da je dopolnjevanje obeh športov izjemno koristno in omogoča otrokom, da se spoznajo z
obema podlagama in vsemi razlikami glede tehnike
in prostora. Obenem so jim omogočeni kvalitetni treningi in tekmovanja kar 11 mesecev v letu in se jim
tako sezona s tem podaljša. V Španiji, predvsem pa
v Braziliji poteka povezovanje med obema športoma
(futsal in nogomet) že desetletja in se kažejo rezultati v
izjemnih tehničnih sposobnostih igralcev. V Sloveniji
smo v našem društvu glede tega med prvimi in morda
imamo s tem kar prednost, saj računamo na rezultate v naši bližnji prihodnosti, ko bodo ti otroci postali
mladinci in člani. Letos se kaže velik napredek v obeh
skupinah tudi rezultatsko, saj obe ekipi držita vrh lestvic v svojih ligah in premagujeta tudi renomirane
nogometne klube.

URNIK VADBE:
IME SKUPINE

Letniki

U-6

2011, 2010, 2009

U-11

2008, 2007, 2006, 2005

U-13

2004, 2003

U-15

2002, 2001

U-19

2000 in starejši

DEKLETA U-11

2004 in mlajše

DEKLETA U-15

2001 in mlajše

DEKLETA U-17

2000, 1999

ČLANICE

2000, 1999

TERMIN VADBE
TOREK: 15:00–15:45,
PETEK: 14:00–14:45
TOREK: 15:45–17:00,
PETEK: 14:45–16:00
TOREK, ČETRTEK,
PETEK: 16:00–17:30
TOREK, ČETRTEK,
PETEK: 17:30–19:00
PONEDELJEK: 17:30–19:00, SOBOTA: 11:30–13:00
TOREK: 15:30–16:30,
PETEK 14:00–15:00
TOREK: 14:00–15:30,
PETEK: 15:00–16:30
SOBOTA: 10:00–11:30
PONEDELJEK, ČETRTEK:
20:30–22:00

ŠPORTNA DVORANA
LOŠKI POTOK
LOŠKI POTOK
SODRAŽICA
SODRAŽICA
SODRAŽICA
SODRAŽICA
SODRAŽICA
SODRAŽICA
SODRAŽICA

Vpis novih članov je kar na samem treningu pri trenerju. Novi člani imajo prvi mesec vadbo brezplačno. Pridi
in se preizkusi!
Spremljajte nas na www.sd-extrem.si in na www.facebook.com/sportnodrustvo.extrem!
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EKIPE ŠD EXTREM BLESTIJO V TEKMOVANJIH
DRŽAVNEGA PRVENSTVA
DRŽAVNO PRVENSTVO U-15 – skupina zahod
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub
Tekem Z
ŠD Extrem
6
6
KMN Bronx Škofije
6
4
FC Litija
6
4
KMN Oplast Kobarid
6
2
Futsal klub Dobrepolje
6
2
Kix Ajdovščina
6
2
KMN Puntar
6
1

N
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
4
4
4
5

Goli Točke
60 : 9
18
39 : 29
12
48 : 25
12
24 : 34
6
36 : 49
6
36 : 49
6
15 : 63
3

Zelo uspešni igralci iz Loškega Potoka v ŠD Extrem:
Timotej Debeljak (26 zadetkov), Damjan Knavs (1 zadetek).

Zelo uspešni igralci iz Loškega Potoka v ŠD Extrem:
Miha Car (16 zadetkov), Gašper Bartol (11 zadetkov),
Lovro Debeljak (vratar z najboljšo statistiko obramb in
1 zadetek).

DRŽAVNO PRVENSTVO U-13 – skupina zahod
Jože Zidar
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klub
ŠD Extrem A
KMN Oplast Kobarid
KMN Bronx Škofije
Tržič 2012
Kix Ajdovščina
ŠD Extrem B

Tekem
8
10
10
10
10
10

Z
8
7
6
4
2
1

N
0
0
0
1
0
1

P
0
3
4
5
8
8

Goli Točke
76 : 9
24
51 : 36
21
63 : 43
18
36 : 33
13
20 : 96
6
27 : 56
4

5. POHOD PO PASTIRSKIH
STEZICAH TRAVNIKA
Po vstopu v novo leto in po vseh zabavnih dnevih
se prileže rekreacija tudi za vse ljubitelje narave in
dobre družbe.

BOŽIČNA JE NOČ
Lep večer je, lučke svetijo,
prav čarobno se svetlikajo,
jaslice povsod postavljene,
kot v pravljici je vse.

Gostilna »PRI KAPCU« v Loškem Potoku
organizira že peti tradicionalni pohod PO
PASTIRSKIH STEZICAH TRAVNIKA, ki bo
dne 02. 01. 2016 ob 09,00 uri izpred gostilne
(prvo soboto v mesecu januarju). Pot je srednje
težka in traja cca 4–5 ur, zato se je potrebno
primerno opremiti. Pohod je voden in na lastno
odgovornost! Štartnina 6,00 EUR!

Tam na nebu zvezdica žari,
vse je tiho, a še nihče ne spi,
za domačo mizo zbrani smo,
čakamo, da polnoč bo.

Za okrepčilo in dobro voljo bo poskrbljeno med
potjo in na cilju. (Ranč KAPUNA ali v primeru
slabega vremena v gostilni udeleženec dobi
topel obrok in čaj.)

Božična je noč in upanje tli,
da svet bi bil poln radosti,
ljubezni luč naj gori,
da bomo vsi prijatelji, prijatelji.

LJUBITELJI NARAVE IN DOBRE DRUŽBE, VABLJENI!

Božična je noč in sredi srca
mnogo lepih je želja,
v molitvi prošnja v nebo,
da nam vedno bo lepo.

Zdenko Turk

Gostilna »PRI KAPCU« pa vsem skupaj želi SREČNO in
ZDRAVO NOVO LETO 2016!

November
Nov
ovemb
em
mber
mb
ber - de
decem
december
ecem
mb
berr 2015
2015
20
155
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Mama, čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi.
Povsod te slišimo mi vsi,
mama, vedno med nami si.

Smrt tiho pride
in ko odpoljubi trpljenje,
neslišno odide …
Človek skloni glavo …
(S. Kosovel)

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

FRANCKE VESEL
(24. 9. 1923–4. 11. 2015)
iz Retij 127
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami,
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše, se
udeležili zadnjega slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo z obiski razveselili.
Hvala dr. Petru Rusu, osebju ZD in DSO Loški Potok za
vse, kar so storili zanjo.
Hvala g. župniku za poslovilni obred, pevcem za zapete
žalostinke, Komunali Ribnica za opravljene storitve.
Žalujoči: vsi njegovi

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

ZAHVALA
ob smrti naše mame, tašče, babice in prababice

FANI MONTANIČ
(30. 08. 1925–04. 10. 2015)
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje,
podarili sveče in svete maše in našo mamo pospremili na
njeni zadnji poti.
Zahvala osebju v Domu starejših občanov v Loškem Potoku, dr. Petru Rusu za vso pomoč pri njenem zdravljenju, gospodu župniku Bojanu Travnu za poslovilne besede
in cerkvenemu pevskemu zboru za lepo pogrebno mašo.
Hvala vsem, ki ste ji v njenem življenju kaj dobrega
storili.
Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, draga mama,
spomin bo ostal.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovila od nas

MARIJA KORDIŠ
(23. 05. 1921–06. 10. 2015)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sovaščanom in znancem, ki ste nam izrekli sožalje,
darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste jo
v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njeni
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Ugasnila je luč življenja,
se prižgala je luč spomina.
Odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta,
brata, strica in tasta

VINCENCA BAMBIČA
(07. 01. 1942–19. 11. 2015)
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje,
podarili cvetje, sveče, darovali denar za maše in cerkev
ter ga v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi LD Loški Potok, praporščakom,
gospodu župniku Bojanu Travnu, cerkvenemu pevskemu
zboru in Komunali Ribnica.

Očetu v slovo
Katere kraje bi obiskal?
Nezadržen odhod.
Bi kaj spremenil,
Neizbežno slovo.
če bi še enkrat živel?
Bolečina? Nihče ne ve zanjo.
Delam obračun sam s seboj.
Držim jo v sebi.
Pomirjen sem.
Skope novice o mojem
Brez obžalovanja.
stanju.
Sklenem, da mi je bilo
Vsi nekaj prikrivajo.
namenjenih precej
Duša pa trpi. Neizmerno.
kvalitetnih let.
Prisiljen nasmeh.
Dolgo sem živel,
Tresoča se roka.
veliko doživel,
Samo še rahel stisk dlani.
kar nekaj sveta videl.
Gledam stare slike in
Dragi moji, ne jokajte za
obujam spomine.
menoj.
Neizogibna vprašanja:
Kdo sem in kako sem živel? Vsak konec je obenem
nov začetek.
Kaj bi lahko še naredil?
Danes je vrsta na meni.
Česa nisem uresničil?
Kličejo me – jaz sem
Komu bi posvetil več časa?
pripravljen.
Čemu bi namenil več
Adijo in na svidenje nad
pozornosti?
zvezdami!

Žalujoči: vsi njegovi
hčerka Alenka

Želimo vam blagoslovljene
božične praznike in vse dobro
v prihajajočem letu.
V upanju na boljše čase
ponosno praznujmo dan
samostojnosti in enotnosti.

Ljudmila NOVAK
predsednica

LɑȐʶȽɄ
November - december 2015
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Pripravljena za vas.
2EUWQRSRVORYQDFRQD6RGUDŀLFD
6NRUDMPSRXJRGQLFHQL.RPXQDOQRXUHMHQDDEUH]NRPXQDOFD 

9HÏQDZZZVRGUD]LFDVL
2SURVWLWHYNRPXQDOQHJDSULVSHYNDQDSRGODJLVNOHSD2EÏLQVNHJDVYHWDģW]GQH]YHOMDYQRVWMRGRMXOLMD

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(2. januar, 6. februar, 5. marec, 2. april, 7.
maj, 4. junij, 2. julij, 6. avgust, 3. september,
1. koktober, 5. novembra in 3. decembra
2016) - vsakokrat od 7. do 14. ure
na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.
Številni prodajalci bodo ponujali široko
izbiro moške, ženske in otroške konfekcije,
nogavic, posteljnine, tekstila, spodnjega
perila, prtičkov, suhe robe, bižuterije, torbic,
pasov, krem, olivnega olja, medu, sadja,
mesnih izdelkov, hrane in pijače in gotovo
bo med široko ponudbo tudi kaj takega, kar
boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj
ustregli vašim željam!

