Poštnina plačana pri pošti 1386 Stari trg pri Ložu

ODMEVI 4
GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK

AVGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2018

OBVESTILA

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
KLIC V SILI (Klicni center Uprave RS za zaščito in
reševanje): 112
POLICIJA (Interventna številka Policije): 113
ELEKTRO (Prijava izpada električne energije): 080 28 08
OBČINA LOŠKI POTOK: 01 0350-100
POŠTA LOŠKI POTOK: 01 8351-180
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE: pisarna Loški
Potok: 01 8367-087 (Anzeljc, Debeljak, Lavrič) pisarna Draga 01 8368-001 (Pajnič, Malnar)
KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA LOŠKI POTOK: 01 8350-120, 041 310-188 (Janko Debeljak)
Upravna enota – Matični urad Hrib – Loški Potok
(delovni čas ob torkih med 7.00 in 12.00 in 13.00 in
15.00 uro): 01 8367-001
Dom starejših občanov Grosuplje: 01 781 07 00
Dom starejših občanov Grosuplje, Enota Loški Potok:
08 200 90 00
KTC – Kulturno turistični center Hrib – Loški Potok:
08 384 33 39
Osnovna šola Loški Potok: 01 8367 010
Zdravstveni dom Ribnica, Zdravstvena postaja Loški
Potok: splošna ambulanta: 01 837 00 46
zobna ambulanta: 01 8367 088
Zdravstveni dom Ribnica, Ribnica: 01 837 22 00

Lekarna Ribnica: 01 836 92 70
Center za socialno delo Ribnica: 01 320 44 12
Hydrovod d. o. o. Kočevje: 01 8938 170, dežurna
služba: 051 319 800
Komunala d. o. o. Ribnica: 01 836 11 38
Komunala - pogrebna služba: 041 66 51 91 – Janez
Vesel vodja, 040 77 52 87 - Aljaž Lovšin
ELMAR Elektroinštalacije Aleš Marjanovič – za javno
razsvetljavo: 031 810 775
Miklova hiša Ribnica: 01 835 03 82
Miklova hiša Ribnica, knjižnica Loški Potok, (odprto
vsako sredo med 11.30 in 16.30 uro): 01 835 01 28
NLB d. d., poslovalnica Ribnica: 01 836 11 09
Veterinarska postaja Ribnica: 01 837 30 03
Geodetska pisarna Kočevje: 01 893 00 70
Okrajno sodišče Kočevje: 01 893 93 10
Zemljiška knjiga Kočevje: 01 893 93 22
Notarska pisarna mag. Nina Češarek, Kočevje: 01 895
56 15
Notarska pisarna Draga Intihar, Cerknica: 01 709 33 47
Medobčinski inšpektorat Ribnica: 01 837 20 15
Policijska postaja Ribnica: 01 837 21 10
Avtobusna postaja Kočevje: 01 893 80 50

VABILO
na predstavitev knjige Alenke Veber z naslovom Kolo sreče in podnaslovom 67
babjepolskih iveri.
V knjigi so zbrane misli, ki jih je avtorica pripravila za jutranjo oddajo Duhovna misel na
prvem programu Radia Slovenije. Pri tem črpa iz svojih dolgoletnih izkušenj urednice pri
celjski Mohorjevi družbi ter občutljivosti za vprašanja, s katerimi se srečuje vsak posameznik v spreminjajoči se družbi in prostoru, kjer se giblje v različnih življenjskih obdobjih.
Alenka je pronicljiva govorka, ki zna pritegniti poslušalca, da pozabi na čas.
Vabimo vas, da se nam pridružite 19. 10. 2018 ob 18. uri v dvorani v občinski stavbi na
Hribu v Loškem Potoku.
Pogovor bo vodila Blanka Bartol.

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

pokojnimi občankami ali občani občine Loški
Potok v obsegu do 800 znakov s presledki.
Spominske objave ob obletnicah smrti se ne
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi,
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se
objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan
spoštovati avtorske pravice glede uporabe
fotografij in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov:
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški
Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo
številko ODMEVOV je 6. december 2018.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Bliža se konec štiriletnega
mandata župana in občinskega sveta, nove volitve
bodo po zakonu tretjo
nedeljo v novembru, to je
18. 11. 2018. Glede na to,
da je kar nekaj projektov
v začetni fazi, sem se odločil, da kandidiram še za
en mandat. Med projekti
je gotovo izgradnja kanalizacije na območju naselij Loškega Potoka (Travnik,
Srednja in Šegova vas, Hrib in Retje). Kot je običajno,
je težava v denarju. Trudimo se v tej smeri, upajmo, da
nam uspe.
Ko boste brali te vrstice, bo najbrž že končan odsek
državne ceste iz centra Hriba v smeri Sodražice in bo
promet stekel brez čakanja pred semaforjem. Gre za
kratek odsek, vendar zelo zahteven, saj so na celotni
trasi zgrajeni podporni zidovi, praktično na celi trasi je
ob pločniku ograja, urejena je javna razsvetljava, v cesti so telekomunikacijski vodi. Hkrati se ureja vodovod,
položene so dvojne cevi za vodo – v eni je višji, v drugi
nižji tlak zaradi višinskih razlik hišnih priključkov, v
cesto so položene tudi cevi za meteorno in fekalno kanalizacijo.
Končana je cesta v Črnem Potoku. Tu moram pohvaliti
izvajalca. Ne le cesta in prepusti za vodo, tudi okolica
na celotni trasi je urejena za vzor.

Cesta v Travniku. Direkcija za ceste bo jeseni objavila
razpis za izdelavo PZI (projekt za izvedbo del). Glede
na napovedi nove vlade, da bo za ceste v prihodnjih
letih namenila podobna sredstva kot letos, lahko upravičeno pričakujemo, da se bodo dela lahko začela leta
2020.

Obnovitvena dela na objektu bivše žagalnice v IC
Podpreska potekajo po planu. V teku je tudi komunalno urejanje cone, ki smo ga morali nekoliko odložiti
zaradi nejasnosti pri pogojih za pridobitev evropskih
sredstev.
Gradnja večnamenskega objekta na Hribu tudi poteka
po planu, če se bodo dela nadaljevala v tem tempu, naj
bi bil objekt že letos pod streho.
Potem ko so se otroci dokončno preselili v nov vrtec,
so se izpraznili prostori poleg pošte. Po sklepu občinskega sveta se bomo lotili obnove tega prostora za potrebe lekarne. Delovala bo pod okriljem Lekarne Ribnica, katere soustanovitelj je tudi Občina Loški Potok.
Za delovanje lekarne imamo ustrezna dovoljenja že
pridobljena. Če bo šlo vse po planu, bo odprla vrata
takoj po novem letu.

Ceste, ceste. Za letos je bilo obljubljeno, da bo asfaltiran tudi makadamski odsek ceste Loški Potok–Loška
dolina (odsek spada v občino Loška dolina), vendar se
to ne bo zgodilo. Na naš dopis o terminu posega smo
dobili odgovor, da naj bi se dela razpisala v juniju. To
se ni zgodilo, zato smo ponovno posredovali na Direkciji za ceste. Zdaj je obljubljeno, da bo razpis jeseni, kar
pomeni, da pred koncem zime ne bo nič.
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AKTUALNO
Kot ste najbrž opazili, se je ponovno razvnela polemika okoli izkoriščanja vetrne energije v naši občini. 27.
1. 2017 smo idejo predstavili v KTC-ju v Loškem Potoku, 17. 3. 2017 pa v Podpreski. Na obeh lokacijah smo
predstavili razloge in koncept postavitve vetrnic, če
bodo izračuni pokazali, da je tovrstna investicija smiselna. Ideja je, da bi bila nosilec projekta Lesna zadruga Loški Potok. Ta je že zgradila daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso, s tem smo nadomestili 90.000 litrov
kurilnega olja s sekanci, prevzela je pogodbeno pošto
na Hribu v Loškem Potoku, ki se ji je Pošta Slovenije odpovedala zaradi izgube, ki jo je omenjena pošta
ustvarjala. Zdaj izgubo pokriva zadruga. Pa ne zato,
ker bi bila izguba nekaj všečnega, pač pa zato, ker je
to dobro za občane, ker se zavedamo družbene odgovornosti.

Civilna iniciativa za zaščito Parga in Dragarske doline
se je tokrat spotaknila v prostorski plan, po katerem
bi bilo možno eno vetrnico zgraditi v Malem Logu.
Nekako mi ni jasno, od kdaj Dragarska dolina seže do
Malega Loga. Pa pustimo to. Če ima Civilna iniciativa za zaščito Parga in Dragarske doline kakšno idejo,
kako lažje priti do dodatnega denarja za množico želja,
ki pretežno izhajajo ravno iz Dragarske doline, naj pride z njo na dan. Pred več kot letom so se hvalili s tem.
Prepričan sem, da so bolj pomembni interesi občanov,
kot pa da ima ena oseba v krogu nekaj kilometrov od
vikenda svoj mir. Sicer pa je vsaka stvar za nekaj dobra.
Zaradi iniciative smo deležni pozornosti medijev, tako
da je to dobra reklama za omenjeni projekt.
Ivan Benčina, župan

DELO OBČINSKEGA SVETA
V mesecu juliju je občinski svet opravil dve dopisni
seji. 10. julija je sprejel sklep o imenovanju občinske
volilne komisije. Ta je bil objavljen v Uradnem listu,
štev. 50/2018. Volilna komisija svoje delo že opravlja.
20. julija je bila opravljena dopisna seja, na kateri je bil
sprejet sklep o popravku odloka o rebalansu proračuna
občine Loški Potok za leto 2018. Objavljen je v Uradnem listu RS, štev. 52/2018.
6. 9. 2018 je potekala 20. redna seja občinskega sveta.
Udeležil se je je tudi g. Blaž Zalar – interesent za najem
stavbe osnovne šole v Podpreski. Predstavil je svojo vizijo, kako bi gospodaril z objektom, ki ga želi najeti.
Objekt namerava tržiti za namen »šole v naravi« in za
treninge različnih klubov (futsal ipd.). Računa na najem objekta za obdobje 8 do 10 let. Občinski svetniki
so g. Zalarja vprašali, kako si predstavlja sodelovanje z
lokalno skupnostjo. Izrazili so zaskrbljenost, da bo po
najemu objekta prišlo do tega, da domačini ne bodo
mogli več koristiti igrišč v okolici šole, kar bi bila velika
izguba. Ta strah je po besedah g. Zalarja odveč, saj pričakuje, da bodo najemniki in domačini navezali dober
odnos, ki bo obojim v korist. Občinski svetniki so sklenili, da bo občina Loški Potok oddala v najem objekt
podružnične šole v Podpreski s pripadajočim zemljiščem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Objekt bo
tako ostal v funkciji, s čimer bo preprečena možnost
propadanja.
Sprejet je bil tudi sklep, da bo občina Loški Potok oddala v najem objekt »A« v industrijski coni Podpreska
z javnim zbiranjem ponudb. Interes občine je, da se
na omenjenem območju začne gospodarska dejavnost čim prej, zato je bila obnova objekta »A« v IC
Podpreska izvedena s sredstvi občinskega proračuna,
z namenom oddaje objekta v najem za opravljanje go4

spodarske dejavnosti. V objektu se nahaja tudi oprema,
ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Občinski svet je bil seznanjen s končnim poročilom
nadzornega odbora o opravljenih nadzorih občine Loški Potok za leto 2017. Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora g. Darko Lavrič.
V skladu z zakonsko določbo je bil občinski svet seznanjen tudi s poročilom o poslovanju občine Loški Potok
v prvem polletju 2018, ki ga je predstavila ga. Ivanka
Novak.
Občinski svet je sprejel tudi sklep o podelitvi letošnjih
nagrad. Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku,
ki bo v soboto, 6. oktobra, jih bodo prejeli štirje nagrajenci. Vsi bodo prejeli listino Občine Loški Potok.
Sprejeta je bila tudi nova sistemizacija delovnih mest v
enoti vrtca pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok.
Uporabljati se je začela s 1. 9. 2018.
Občina Loški Potok bo v šolskem letu 2017/2018 sofinancirala razširjeni program OŠ po 82. členu ZOFVI v
obsegu, kot ga je predlagala osnovna šola, in ob predpostavki, da bodo vse aktivnosti, predvidene v programu, realizirane.
Župan je občinski svet seznanil s tem, da je sprejel investicijski program za »opremljanje obrtno poslovnega
območja v Podpreski« v skupni vrednosti 338.882,80
EUR z DDV.
Sprejeta sta bila tudi dva sklepa v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem.
Mojca Lavrič

Odmevi

AKTUALNO

LOKALNE VOLITVE 2018
1.

v Uradnem listu RS, štev. 48/2018, je bil objavljen razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev
županov. V njem je določeno, da se redne volitve v občinske svete in volitve županov (lokalne volitve 2018)
opravijo 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s
katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje
ponedeljek, 3. september 2018.
Na dan, določen za začetek volilnih opravil, se je sestala Občinska volilna komisija Občine Loški Potok, ki je
zadolžena za izvedbo volilnih opravil pri lokalnih volitvah. Sprejela je rokovnik volilnih opravil, ki natančno
določa, do kdaj je potrebno izvesti posamezna volilna
opravila.
Občinska volilna komisija je sprejela sklep o določitvi volišč za lokalne volitve. Volišča bodo ista, kot so
bila ob predčasnih volitvah v Državni zbor junija letos.
Razlika je le v tem, da bo tokrat volišče, na katerem
bo mogoče predčasno glasovati, na naslovu: Občina
Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
– v pritličju občinske stavbe. Predčasno glasovanje bo
mogoče v sredo, 14. novembra 2018, med 7. in 19. uro
v pritličju občinske stavbe, Hrib - Loški Potok 17.
Občinska volilna komisija je sprejela in javno objavila
na oglasni deski občine ter na občinski spletni strani
Sklep o določitvi števila potrebnih podpor, ki jih je
potrebno predložiti občinski volilni komisiji ob vložitvi kandidature, kadar kandidaturo vlaga skupina volivcev.

■

■

V skladu s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah je
potrebno kandidaturo za občinskega svetnika dopolniti s podpisanimi podporami 30 občanov, ki imajo
stalno prebivališče v volilni enoti, na območju občine
Loški Potok.
V skladu s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah je
potrebno kandidaturo za župana dopolniti s podpisanimi podporami 19 občanov, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Loški Potok.

Od 3. 9. 2018 do 18. 10. 2018 lahko volivci na upravni
enoti v Ribnici in ob torkih na krajevnem uradu v Loškem Potoku podpišejo obrazec podpore kandidaturi
oziroma listi kandidatov.
Volitve članov občinskega sveta se v občini Loški Potok izvajajo po večinskem načelu. Za volitve v občinski
svet je občina razdeljena na štiri volilne enote:
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VE (vasi Mali Log in Retje) – voli se 3 člane občinskega sveta
2. VE (vasi Hrib - Loški Potok in Šegova vas) – voli
se 2 člana občinskega sveta
3. VE (vasi Travnik in Srednja vas - Loški Potok) –
voli se 2 člana občinskega sveta
4. VE (vasi Črni Potok pri Dragi, Draga, Glažuta,
Lazec, Novi Kot, Podplanina, Podpreska, Pungert,
Srednja vas pri Dragi, Stari Kot in Trava) – voli se
2 člana občinskega sveta
Kandidature lahko politične stranke ali skupine volivcev vložijo na sedežu občinske volilne komisije, na naslovu: Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318
Loški Potok, tajništvo: I. nadstropje, Mojca Lavrič –
tajnica občinske volilne komisije. Rok za vložitev kandidatur je četrtek, 18. 10. 2018, do 19. ure.
Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta
in kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur
sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju
posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo
(številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov
imetnika transakcijskega računa).
19. 10. 2018 je dan začetka volilne kampanje, ki se konča
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.
2. 11. 2018 je dan, ko mora občinska volilna komisija
javno objaviti seznam potrjenih kandidatur ter list kandidatov. Javna objava bo na krajevno običajen način na
oglasni deski občine, na kozolčkih po vaseh in na spletni
strani občine, pod zavihkom: Občinske volitve.
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v
bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju
Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če
predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Rok za sporočitev je 7. 11. 2018.
12. 11. 2018 je rok, do katerega lahko predstavniki kandidatur oziroma list kandidatov predložijo seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na
volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo
občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, najkasneje 3 dni pred
dnem glasovanja, torej 14. 11. 2018.
Če noben kandidat za župana ne dobi večine glasov, se
mora opraviti drugi krog volitev med kandidatoma, ki
sta dobila največ glasov. Drugi krog se opravi 14 dni po
prvem krogu volitev.
Mojca Lavrič
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IZ POSLANSKIH PISARN

KOALICIJA NAPOVEDUJE VIHARJE
Levi so končno le sestavili koalicijo, ki bo
državo vodila v tem mandatu. Za tisto, kar
se je na osnovi volilnih izidov nakazovalo
kot edino možno, so porabili neobičajno
dolgo časa, čeprav gre za stranke, ki so neposredno ali posredno nastale iz duhovne predhodnice, iz predosamosvojitvene
KPS.
Že start, še preden so sestavili vlado, je bil
udaren. Levica je kot ključni podpornik vlade napovedala znatne obdavčitve gospodarskih oz. podjetniških
uspehov. Dobiček iz poslovanja ni kategorija, do katere bi kazali kakšno posebno milost, saj je dobiček po
marksistični doktrini lahko le plod kapitalističnega izkoriščanja delavcev.
Odziv nekaterih podjetnikov – Akrapoviča in Boscarola
lahko brez težav uvrstimo v svetovni razred na svojem
področju – je bil odločen. In upravičen. Kljub temu da
svojim zaposlenim nudita za naše razmere nadpovprečne plače in da sta s svojim »poslovnim nosom« uspela
prodreti v sam svetovni vrh, sta bila okarakterizirana
za davčna utajevalca. Ključen del njunih prihodkov ne
prihaja od »švas aparatov«, čeprav vloge in vložkov zaposlenih ne gre podcenjevati, ampak od razvojnih in
tehnoloških prednosti njunih izdelkov. Sta enostavno
pred vso svetovno konkurenco, eden na področju »auspuhov«, drugi na področju ultralahkih letal. Boscarol
je za tehnološke dosežke dobil več nagrad ameriške vesoljske agencije Nasa kot pa državnih razvojnih pomoči.
Namesto da bi si zaželeli še več takih podjetnih posameznikov in njihovih uspešnih podjetij, se spravljajo še na
te, ki so uspeli prodreti v evropski in svetovni vrh.
Tak politični koncept, kot ga je pripravila in sprejela Šarčeva koalicija, je poguben za Slovenijo. Tega je možno
uresničiti le ob razlastitvah dobičkov zasebnih podjetij,
državna, med katerimi so tudi monopolisti, so »itak«
bolj uboga, ko pa bo zmanjkalo teh, pa bo na vrsti drugo zasebno premoženje. Le tako se lahko pride do utopične, t. i. brezrazredne družbe, v kateri bo klika ustrahovalcev, ki bo zase lepo poskrbela, določala, kaj komu

lahko pripada.
Táko, po levičarskih kriterijih pravično družbo lahko
spremljate v tistih državah, v katerih so se odrekli umazanemu kapitalizmu. Trenutno lahko spremljate agonijo
v eni z nafto najbogatejših držav na svetu, Venezueli, iz
katere državljani množično bežijo v sosednje, z nafto in
drugimi naravnimi bogastvi precej manj obdarjene države.
Venezuelci tovrstne »pravičnosti«, ki sta jo z množičnimi razlastitvami »kapitalistov« povzročila levičarja
Chavez in Maduro, ne prenesejo več, saj so trgovine kar
naenkrat postale prazne, državna ekonomija pa je popolnoma propadla. Neuspešni levičarski revolucionarni
režim se ohranja le še z vojsko in s policijo, torej s terorjem.
Po letih levičarskih vlad pri nas se je sedaj sestavila še
ultralevičarska, in kot kaže, tudi naša pot ne bo nič drugačna kot venezuelska, saj se tudi pri nas obeta »svetla
pot v revščino«. Že tako smo po letu 2008 začeli razvojno zaostajati za državami, ki so se iztrgale iz ruskega objema. V samo desetih letih smo že zaostali za Čehi, dohiteli so nas Slovaki in Poljaki, drugi pa so se nam zelo
približali po standardu, pri čemer pri nas niso problem
delavci ali podjetniki, ampak levi režimi, ki postavljajo
napačne prioritete.
Žal tudi Šarčev ne bo nobena izjema. Zastonj so intervencije Počivalška, Urlepa, Hana … in njihov pozivi, da
je potrebno počakati, da se koalicijska pogodba ne bo
izvajala. Mesec, Kordiš, Trček, Vatovec in njihovo podporno civilnodružbeno okolje ne popuščajo in še kar
naprej grozijo. In zdi se mi, da bodo večino svojih groženj uresničili.
A treba je vedeti, da brez uspešnega, nadpovprečnega
gospodarstva tekem s konkurenco ne moremo zmagovati. In če jih ne bomo zmagovali, bodo usihale tudi
plače, posledično standard in tudi za socialo ne bo več
denarja.
Pot v 19. stoletje se bo odprla sama od sebe. A si to res
želimo?
Jože Tanko, poslanec SDS

DEMOKRACIJA ZAHTEVA PRAVE ODLOČITVE
Medtem ko se je parlament konstituiral že junija, smo dobili novo vlado
šele septembra. Za državo zagotovo
ni dobro, če dolgo časa nima vlade s
polnimi pooblastili. V tem vmesnem
obdobju je prejšnja vlada opravljala
tekoče posle, zato je le gasila nakopičene probleme v zdravstvu oziroma
na drugih področjih življenja. Novo
manjšinsko vlado pa čaka zelo zahtevno obdobje usklajevanja različnih stališč in interesov,
kar bo še posebej naporno, ko bo potrebovala glaso6

ve Levice. Slovenija še ni imela manjšinske vlade, prav
tako ni popolnoma jasen status Levice, ki bi rada imela
popoln vpliv na vlado, hkrati pa ne bi bila za nič kriva. Celo več, lahko bo marsikaj preprečila, upočasnila
in kritizirala, želela pa bo pobrati smetano z všečnimi
idejami o višjih plačah in večjih obdavčitvah gospodarstva. Kot smo že slišali od gospodarstvenikov, lahko
te spremembe preženejo podjetja v tujino, kjer bodo
poiskala ugodnejše razmere za poslovanje. S tem pa
bi nastala velika škoda za državo in državljane, saj bi
ljudje izgubili delovna mesta, državi pa bi ostalo več
socialnih problemov in manj pobranih davkov.
Odmevi

AKTUALNO
NSi se ni odločila za vstop v levo koalicijo zaradi nezaupanja do partnerjev in dvoma, da bi v tej koaliciji
uspela uresničiti svoj program. Mnogi naši volivci so
bili razočarani, saj so nas podprli prav zaradi našega
programa in dobrih rešitev za Slovenijo, še posebej na
področju gospodarstva in zdravstva. Še vedno pa se
veliko ljudi na volitvah odloča na podlagi ideoloških
delitev na leve in desne stranke ali pa na podlagi simpatij do voditeljev strank. Slovenci vedno znova iščemo rešitelja, ki bo s čarobno palico rešil vse probleme.
Ker se prejšnji zmagovalec ni izkazal kot takšen vsemogočni rešitelj, smo ga zamenjali z novim upom, nad
katerim bomo (verjetno) spet kmalu razočarani. Tako
eksperimentiramo s svojo državo, ki smo si jo tako težko priborili. Demokracija, ki prinaša dobre rezultate,
zahteva od vseh nas veliko truda, pravih presoj, razpo-

ložljivosti sposobnih ljudi in veliko pametnih odločitev. Še vedno velja, da si bo narod pisal sodbo sam, pa
čeprav nam je ta sodba le redkokdaj všeč.
V tej nespodbudni politični situaciji pa me vedno
pomiri spoznanje, da bodo kmalu spet nove volitve
in s tem nova priložnost za boljše odločitve. Le da do
takrat ne bi zamudili vseh vlakov, ki peljejo v boljše
življenje in pripeljejo ljudem prave rešitve.
Vsem občanom in občankam občine Loški Potok čestitam ob občinskem prazniku in želim nadaljnji uspešen razvoj občine v zadovoljstvo vseh vas, ki živite v
teh lepih krajih.
Ljudmila Novak, poslanka NSI

POROČILO O IZVEDBI AKCIJE »NADZOR NAD
ODLAGANJEM KOMUNALNIH ODPADKOV NA EKOLOŠKIH
OTOKIH« V OBČINI LOŠKI POTOK
Medobčinski
inšpektorat
in
redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in
Velike Lašče je v
ponedeljek, 20.
08. 2018, z začetkom ob 08:30 uri,
izvedel poostren
nadzor nad nezakonitim odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih v občini Loški Potok. Poostren nadzor
nad nezakonitim odlaganjem odpadkov se je sicer izvajal istočasno na območju 43 občin v Sloveniji.
Akcije so se poleg zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu udeležili še predstavniki javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o. in predstavnik Policijske postaje Ribnica.
Namen akcije poostrenega nadzora je bil v zasledovanju
cilja trajnostnega in okolju prijaznega načina ravnanja z
odpadki. Zavedati se moramo, da komunalni odpadki
predstavljajo velik delež pri onesnaževanju in razvrednotenju našega okolja. Ker smo za nastajanje odpadkov
odgovorni vsi prebivalci, smo kot povzročitelji odpadkov dolžni z njimi ravnati odgovorno ter jih dosledno in
pravilno ločevati že na izvoru.
V ta namen je bilo v akciji pregledanih šest ekoloških
otokov na območju občine Loški Potok, pri pregledu pa
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V vseh pregledanih
posodah za prepuščanje ločeno razvrščenih koristnih
odpadkov so bile prepuščene ločene frakcije tiste vrste,
kateri je posoda namenjena.
Ob zaključku te akcije lahko pohvalimo tako občane občine Loški Potok kot tudi izvajalca javne službe ravna-
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nja s komunalnimi
odpadki, Komunalo
Ribnica, saj so naše
ugotovitve pokazale,
da uporabniki javne službe v občini
Loški Potok vestno
ločujejo komunalne
odpadke in se zavedajo pomena pravilnega ravnanja z
odpadki.
Na koncu želimo le še dodati, da mora biti naslednji
korak nas vseh v smeri aktivnosti za preprečevanje in
zmanjševanje nastajanja odpadkov oziroma da si moramo prizadevati, da do nastanka odpadkov sploh ne
pride.
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RONALD ŠEGA PO DESETIH LETIH PREVZEL OBČINSKO
PRIZNANJE
V začetku meseca julija je na nekajdnevni zasebni obisk
v Slovenijo skupaj z ženo in s svojima sinovoma prispel
ameriški astronavt potoškega rodu Ronald Šega. Ob tej
priložnosti je v sredo, 4. julija, obiskal tudi Loški Potok,
kraj svojih prednikov, kjer so mu sorodniki pripravili
družinsko srečanje v Travniku. V sklopu tega obiska je
obiskal tudi našo občino, in sicer z namenom, da prevzame občinsko priznanje »častni občan Občine Loški
Potok«, ki mu je bilo sicer podeljeno že na občinski
prireditvi leta 2008, vendar pa mu takrat zaradi njegove
odsotnosti ni bilo izročeno. Ker tudi kasneje za to ni bilo
prave priložnosti, je nagrado oziroma priznanje prevzel
šele ob tokratnem obisku domovine svojih prednikov.
Gospoda Ronalda Šego je po prihodu na občino v svojih
prostorih najprej sprejel župan Ivan Benčina. Na kratko
mu je predstavil občino, njeno delovanje in projekte, s
katerimi se občina trenutno ukvarja.

Nato je Bogdana Mohar, ki je povezovala prireditev,
najprej prebrala nekaj osnovnih podatkov o podeljevanju občinskih priznanj, med katerimi je bila tudi
podrobnejša razlaga pogojev za podelitev naziva častni
občan. Po glasbenem vložku oziroma še eni zapeti pesmi Povasenk pa je sledila obrazložitev za podelitev priznanja gospodu Ronaldu Šegi, ki si jo lahko preberete
tudi v nadaljevanju tega prispevka.

Ronald Šega prejema priznanje iz rok župana Ivana Benčine

Srečanje Ronalda Šege z županom pred podelitvijo

Nato je sledila podelitev priznanja v sejni sobi občine,
kjer so nagrajenca že čakali nekateri sorodniki, znanci,
bivši in zdajšnji občinski svetniki ter nekateri drugi posamezniki, med katerimi je bila tudi novinarska ekipa
ljubljanskega radia in televizije. Slavnostna podelitev se
je začela s potoško himno Moj sončni Loški Potok, ki
so jo zapele Povasenke, ki so se tudi tokrat ljubeznivo
odzvale povabilu za sodelovanje na prireditvi.

Nato je župan izročil priznanje, temu pa je sledila zahvala
gospoda Šege, v kateri je dejal, da je počaščen, da je lahko
prejel omenjeno priznanje, in ob tem povedal tudi nekaj
vtisov z njegovih poletov v vesolje in tudi predhodnih
obiskov v Sloveniji in tudi Loškem Potoku. Še posebej
mu je ostal v spominu obisk leta 1994, ko ga je v šolski
telovadnici na Hribu pričakala množica in mu priredila
res nepozaben sprejem. Po uradnem delu je sledilo še
krajše druženje v prostorih občine, nato pa se je gospod
Ronald Šega s sorodniki odpravil na druženje v Travnik.
Foto in tekst: Vinko Košmerl

OBRAZLOŽITEV NAGRADE »ČASTNI OBČAN
OBČINE LOŠKI POTOK« RONALDU ŠEGI
V letošnjem letu Občina Loški Potok prvič podeljuje
naziv častni občan. Naziv častni občan je najvišje priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli občanom
občine Loški Potok in drugim državljanom Republike
Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.
Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je
lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa in na področju drugih človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo, bodisi da gre za
izjemne in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali
celo države.

Skupinski posnetek Ronalda Šege s Povasenkami in Bogdano Mohar
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Občina Loški Potok kot prvemu naziv častni občan podeljuje: astronavtu, generalu in znanstveniku Ronaldu
Michaelu Šegi.
Slovenci smo se z nekaterimi posamezniki umestili tudi
v zgodovino raziskovanja vesolja. Herman Potočnik Noordung, vojak, inženir, specialist za raketno tehniko, je v
svoji knjigi Problem vožnje po vesolju – Raketni motor
do podrobnosti načrtoval in opisal človekov prodor v
vesolje in njegovo tamkajšnje bivanje. Zaradi te knjige
in v njej zajetih številnih prodornih idej se Herman Potočnik uvršča med utemeljitelje kozmonavtike.
Prvi kozmonavt slovenskega rodu pa je naš potoški rojak dr. Ronald Michael Šega. Njegovi predniki po očetovi strani, stari oče in stara mati, izhajajo iz Loškega
Potoka. Znameniti rojak pa se ni svetovno uveljavil le
kot ameriški vesoljec, ampak tudi kot strokovnjak na
področju vesoljske tehnologije in fizike.
Ronald Michael Sega (tudi Ronald Šega) je ameriški
astronavt, general in fizik, ki se je rodil 4. decembra
1952 v Clevelandu, v državi Ohio v ZDA.
Po končani srednji šoli v mestu Macedonia, Ohio, je na
Akademiji ameriškega vojnega letalstva (USA Air Force
Academy) 1974 dobil čin poročnika in hkrati diplomiral iz matematike in fizike na Državni univerzi Ohio v
Columbusu. Leta 1982 pa je doktoriral iz elektroinženirskih znanosti na Državni univerzi Colorado v Fort
Collinsu z raziskovanjem infrardečega zaznavanja elektromagnetnih polj. Na tej univerzi je več let poučeval
kot redni profesor, hkrati pa je postal tudi član številnih
civilnih in vojaško-znanstvenih združenj. Postal je tudi
častni doktor znanosti na univerzi Clarkson.
Po končani letalski vojaški akademiji je opravil izpit za
pilota inštruktorja. To dolžnost je opravljal vse do leta
1979. V letih 1979–1982 je bil profesor fizike na letalski vojaški akademiji, po opravljenem doktoratu pa je
postal univerzitetni profesor v Colorado Springsu in
raziskovalec vesoljske tehnologije. Nato je bil imenovan

za direktorja laserske in vesoljske tehnologije pri letalski vojaški akademiji. Kasneje se je pridružil raziskovalni ekipi na inštitutu za vakuumsko tehnologijo. Bil je
tudi direktor posebnega vesoljskega vakuumskega centra, kjer je raziskoval lasersko ablacijo superprevodnih
prevlek.
Po izboru Nase je januarja 1990 postal vesoljec in julija
1991 dosegel naziv vesoljec specialist za vesoljsko plovilo Shuttle.
Februarja 1994 je dr. Šega prvič poletel v vesolje kot
inženir poleta Discovery STS-60. S tem je postal prvi
človek slovenskega rodu, ki je poletel v vesolje. Od novembra 1994 do marca 1955 je bil dr. Šega direktor centra Nase v ruskem vesoljskem središču, kjer so skupaj z
ruskimi vesoljci pripravljali skupen polet in združitev z
rusko vesoljsko postajo MIR. Marca 1996 je drugič obiskal vesolje kot poveljnik odprave Atlantis STS-76, med
katero se je raketoplan 24. marca združil z rusko vesoljsko postajo MIR. S tem poletom je tudi zaključil svojo
astronavtsko kariero.
Leta 2001 je bil povišan v čin generalmajorja ameriškega vojnega letalstva, v katerem je deloval do leta 2005.
Trenutno je dr. Šega predstojnik kolidža za fiziko in sorodnih znanosti na Univerzi Kolorado.
Za svoje delo je dr. Šega prejel številne nagrade in priznanja, objavil pa je tudi preko 100 znanstvenih razprav.
Domovino svojih prednikov, Loški Potok, ter rojstni
vasi starega očeta in stare matere, Šegovo vas in Travnik, je prvič obiskal leta1994. Ob tej priliki je v šoli s
poljudnim predavanjem predstavil tudi svoj prvi polet
v vesolje.
Ronald Michael Šega še vedno ohranja stike z Loškim
Potokom in s sorodniki, zato mu bo ob tokratnem obisku Loškega Potoka izročena listina z besedilom, ki utemeljuje zasluge za podelitev naziva in opredeljuje datum, ko je takšno odločitev sprejel občinski svet.

ALI STE VEDELI, DA ...
je iz Novega Kota nazadnje peljal šolski avtobus osnovnošolske učence davnega leta 1965/1966 v osnovno
šolo v Stari trg pri Ložu? Zato je bil 3. september 2018,
prvi šolski dan tega šolskega leta, toliko bolj poseben
ne le za osnovnošolki Hano in Laro, temveč tudi za vse
vaščane Novega Kota.
Tega dne je namreč prišel po njiju šolski avtobus in ju
odpeljal k pouku v Osnovno šolo dr. Antona Debeljaka v Loški Potok. Marsikateremu vaščanu se je ob tem
dogodku narisal nasmešek na obraz ali pa celo orosilo
oko od veselja.
Sčasoma se jima bo pridružila tudi prvošolka Neja.
Mateja Malnar
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SLOVAR STAREGA ORODJA V GOVORU LOŠKEGA POTOKA
HTTP://SLOVAR-ORODJA.SI/
e

e e

No, k s glih t , pa i. Ste razumeli? Morda bi šlo lažje, če
bi to slišali, ampak nekdo, ki ni Potočan, tega najbrž ne
bi razumel, saj gre za naš narečni govor. Tako posebna,
pojoča je ta govorica in tako lepa – samo naša. Potoški
govor, ki spada v dolenjsko narečje, je iz preteklosti do
danes ohranil številne posebnosti, ki jih v knjižnem jeziku in tudi v drugih slovenskih narečjih ni zaslediti.
Pa vendar nam domačinom ne pomeni nič posebnega.
Z vedno pogostejšim splošnim poudarjanjem dejstva,
da so slovenska narečja in narečni govori neprecenljivo
bogastvo, s kakršnim se lahko kosa le redkokateri narod
na svetu, pa se počasi tudi v zavest Potočanov razrašča
spoznanje, da je naš narečni govor del naše dediščine,
ki smo jo prejeli od ljudi, ki so stoletja vztrajali na tem
koščku naše domovine. In na to dediščino moramo biti
ponosni in jo moramo ohranjati.
Ker pa v tako majhnih okoljih, kot je Loški Potok, ni
ustanov in strokovnjakov, ki bi lahko profesionalno
delovali na področju ohranjanja kulturne dediščine,
temelji skrb za to predvsem na prostovoljnih aktivnostih in entuziazmu domačinov, vključenih v lokalna
društva, ki skušajo z raznovrstnimi dejavnostmi poudariti pomen dediščine, ki smo jo prejeli od prednikov.
S hitrim tempom življenja in vsesplošno globalizacijo
se snovna, predvsem pa nesnovna dediščina, kamor
spada tudi lokalni narečni govor, pospešeno spreminja
in izgublja svojo podobo.
Tako se je v posameznih glavah Potočanov porodila
misel, da bi bilo treba potoški narečni govor zapisati
in tako rekoč pet minut pred dvanajsto rešiti njegovo
bogastvo, ki se je oblikovalo skozi stoletja, ter ohraniti izrazje za snovno dediščino, ki iz uporabne prehaja
oziroma je deloma že prešla v etnološko in muzejsko,
saj poimenovanja za mnoge predmete pozna vse manj
ljudi. Dozorela je zamisel o potoškem narečnem slovarju. Slovarsko delo pa seveda ni enostavno, saj je transkripcija narečnega govora strokovno zelo zahtevno
in zamudno delo, izgovor besed ter njihov pomen in
rabo pa je treba seveda iskati med avtentičnimi govorci.
Skratka, treba je bilo poiskati pot do začetkov strokovne izdelave slovarja.
Naši želji, da bi radi izdelali narečni slovar potoškega
govora, je z veliko mero razumevanja prisluhnila moja
prijateljica in nekdanja sošolka na ljubljanski Filozofski
fakulteti, doktorica Vera Smole, ki zdaj kot redna profesorica prav tam predava dialektologijo. Predvidela je,
da bi tovrstno strokovno delo v veliki meri ustrezalo
ciljem Študentskega inovativnega projekta za družbeno
korist (ŠIPK), ki ga je ravno v tistem času razpisal Javni
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije ob podpori Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Seveda smo možnost sprejeli z odprtimi rokami in takoj
začeli urejati obsežne in zahtevne administrativne zadeve.
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Prijavitelj na projekt in nosilec projekta je torej postala
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani z mentorico
koordinatorico Vero Smole in štirimi študenti slovenistike, k sodelovanju pa so bili vključeni še po dva
študenta z Naravoslovnotehniške fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko ter njuni mentorici
Helena Gabrijelčič in Alenka Kavčič, študenta iz našega
domačega okolja Karmen Krnc in Rok Bartol ter kot
zunanja sodelavka domačinka, slovenistka Marija Anzeljc. Partnerska organizacija je bila OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, sama pa sem prevzela vlogo strokovne sodelavke iz partnerske organizacije.
Projektu so bili časovno namenjeni štirje meseci. Ker
vemo, da v tako kratko odmerjenem času ni mogoče
ustvariti slovarja vsega potoškega besedja, smo se omejili na ožjo temo in določili naslov projekta – Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka. Natančneje smo
opredelili namen projekta: želeli smo popisati snovno
dediščino, ki je še ohranjena pri posameznih domačinih in zbirkah v kraju (kmečko, gozdarsko in obrtniško orodje in drugi predmeti), izdelati tematski narečni
slovar, v katerem bi te predmete, njihove sestavne dele
in uporabo poimenovali v potoškem narečnem govoru
in jim vdihnili življenje z avtentičnimi zgodbami starejših domačinov. S tem bi bil potoški narečni govor prvič
strokovno zapisan, zelo pa bi tudi obogatili že obstoječe
manjše etnološke zbirke.
Popolna in kar obsežna projektna dokumentacija je bila
oddana konec lanskega septembra in čisto ob koncu letošnjega januarja smo ob močni konkurenci končno
dobili projekt odobren. Začele so teči konkretne operativne dejavnosti.
Na uvodnem srečanju, ki je za vse ustvarjalce pri projektu potekalo 2. februarja na Filozofski fakulteti, smo
se seznanili s cilji, nameni, vsebinami, metodami dela
in postopki izvedbe projekta, določili čas njegovega
izvajanja (od 1. marca do 30. junija), okvirno spoznali
področje terenskega dela (Loški Potok), se seznanili z
dosedanjimi izkušnjami s podobnimi projekti in z administrativnim delom. Medsebojno smo se spoznali in
se dogovorili za prve terenske vaje.
3. marca, na precej hladen zimski dan, smo se vsi študenti in mentorice prvič srečali »na terenu«, na celodnevni ekskurziji v Loškem Potoku. Po jutranji kavici
smo delovni dan začeli v občinski sejni sobi, kjer nam
je župan Ivan Benčina
predstavil občino in njene
projekte, Vinko Košmerl
pa je gostom pripravil
promocijsko gradivo in s
fotoaparatom ovekovečil
naš obisk.
Nato nas je v šolski avli
sprejel ravnatelj Andrej
Starc in nam predstavil
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delovanje naše šole. Med sprehodom po celi šoli smo
si ogledali zbirko starih predmetov, ki smo jo nameravali vključiti v raziskovalno delo, se seznanili z življenjem in delom dr. Antona Debeljaka in Zofke Kveder
ter pomenom Ronalda Šege in si ogledali priložnostno
razstavo Druga koža, ki jo je pripravil Muzej Ribnica.
Študentje in profesorice so navdušeno poudarili, da
se jim zdi šola s svojimi hodniki in učilnicami v celoti
razstavni prostor naše kulturne in naravne dediščine
ter ustvarjalnosti učencev.

Ravnatelj je ob koncu obiska gostoljubno ponudil sodelovanje in pomoč šole pri izvajanju načrtovanega
projekta. Nato smo se odpravili na ogled Loškega Potoka s Tabora in Vlado Mohar nam je približal preteklost
kraja ter predstavil vasi, kjer bo potekalo terensko delo.

Potem pa smo se odpeljali v Travnik, kjer smo pri gospodu Jaki Bartolu obiskali muzejsko zbirko starega
orodja in drugih predmetov ter ob njegovih razlagah
začeli spoznavati narečna poimenovanja in rabo predmetov v preteklosti.
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Pozno popoldne je v šolski gospodinjski učilnici sledilo še nadvse prijetno srečanje, na katerem so članice Društva upokojencev Loški Potok in Povasenke
v pestrem kulturnem programu v pesmi in besedi
predstavile kulturno izročilo Loškega Potoka ter ga
povezale tudi s kulinaričnimi posebnostmi kraja.
Naša domača potoška govorica je zaživela v uprizorjenih skečih, ki so jih napisale in odigrale same, ter v
predstavitvi orodja, s katerim so nam prikazale izdelavo in uporabo volne. Ob odličnih dobrotah, ki so jih
spekle, in njihovi dobri volji je bilo druženje pravo doživetje in začeli so se načrti za naše raziskovalno delo.
Z razglednicami in knjižico domačih receptov pa nam
je na prireditvi izrazila dobrodošlico tudi predsednica
Turističnega društva Loški Potok Blanka Bartol.
Najbrž ni treba
posebej
poudarjati,
da so bili naši
gostje nad celim dnevom
in nad našim
krajem zelo
prijetno presenečeni. Za
popoln dan so
nas upokojenke popeljale
še v KTC na
ogled krasne
razstave ročnih del, ki so jo pripravile pred občnim
zborom društva. Ob slovesu pri avtobusu za povratek
v Ljubljano seveda ni zmanjkalo presežnikov in pohval
naših gostov. Hvala vsem krajanom za pomoč in sodelovanje v tem čudovitem uvodnem dnevu.
Po začetnem spoznavanju in prijetnih uvodnih aktivnostih je napočil čas za strokovno delo na terenu. V
naslednjih dneh sem stopila v stik s starejšimi domačini po vaseh Loškega Potoka, jim predstavila namen in
cilje našega projekta in jih povabila k sodelovanju. Poudarila sem velik pomen njihovega prispevka pri projektu, saj s svojimi bogatimi življenjskimi izkušnjami
ter dobrim poznavanjem kmečkega življenja in domačega narečnega govora predstavljajo pomembne nosilce naše kulturne dediščine in s tem lahko veliko prispevajo h končnemu rezultatu projekta. Razložila sem
jim naša pričakovanja in način dela terenskih skupin
(pogovor, spraševanje po vprašalnicah, snemanje ...) in
jim zagotovila prijetno sodelovalno vzdušje z zavzetimi študenti in profesoricami. Tako so domačini postali
informatorji pri našem raziskovalnem delu, jaz pa sem
bila vseskozi vezni člen »med Ljubljano in Loškim Potokom«. Glede na dogovorjene dneve terenskega dela
sem načrtovala dejavnosti študentov in usklajevala čas
obiskov pri posameznih domačinih. Moram poudariti,
da so naši ljudje, moji dragi Potočani – kar 24 jih je
bilo, sprejeli sodelovanje in bili pripravljeni dati svoj
prispevek k našemu delu, za kar sem jim neizmerno
hvaležna. Tako smo bili v Malem Logu pri Štalarjevih, Sterletovih, Baštičkovih, Tasrednjih, Tumaževih
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in Garupovih, na Hribu pri Banetovih, Tasrednjih in
Marjanovičevih, v Travniku pri Tekavknih, Belčevih,
Brinarjevih in Modicovi Pepci, v Šegovi vasi pri Matičevih in Benčkovih in v Retjah pri Čaletovih, Mihovih,
Tišlerjevih in Bučkovi Antoniji.
Tako smo v marcu opravili tri dni terenskega dela,
aprila dva dneva, v maju en dan in v juniju 4 dni. Ekipe
študentov so delovale ob medsebojnem sodelovanju,
tako da je bilo delo čim bolj racionalno razporejeno
in učinkovito. Študenti so vodili razgovore z domačimi informatorji, ki so prikazali uporabo predmetov, predstavili način njihove uporabe, pripovedovali
zgodbe, opisovali življenje v svoji mladosti ... Ob tem
so študenti zvočno ali video snemali in fotografirali.

S pogovori smo tako zbrali zelo veliko narečnega gradiva, ki je uporabno za opis govora in izdelavo slovarja (tematskih in splošnega), precej je tudi slovstvene folklore.
Med projektom je bilo posnetega približno 30 ur zvočnega gradiva, okrog 50 krajših filmov – video gradiva
in več sto fotografij. Gradivo je deloma uporabljeno in
slovarsko obdelano, drugo pa pripravljeno za nadaljnjo
obdelavo in arhivirano. Ne morem pa mimo tega, da
ne bi poleg vsebinskega prispevka domačinov k našemu strokovnemu delu omenila tudi njihove dobre volje,
prijaznosti, gostoljubnosti, srčnosti, ko so nas gostili na
svojih domovih. Hvala tudi za to, dragi moji sokrajani.
Opravljenemu delu na terenu je v drugi, zahtevnejši
fazi sledilo strokovno zapisovanje (znanstvena fonetična transkripcija) posnetega narečnega govora, izdelava
spletne aplikacije, urejanje gradiva za spletni narečni
slovar, urejanje fotografskega in montiranje filmskega
gradiva (odstranjevanje šumov, rezanje, podnaslavljanje, shranjevanje v mape ...). Pri prepisu in izdelavi slovarskih gesel o starem kmečkem orodju smo se morali
omejiti na dve podtemi – ker je bilo življenje tukajšnjih
ljudi vedno in je deloma še danes neločljivo povezano s
kmetijstvom in gozdarstvom in je v kraju ostala bogata snovna dediščina predmetov iz preteklosti, smo za ta
prvi del slovarja izbrali orodja za dve najbolj tipični krajevni dejavnosti, to sta sekanje in tesanje lesa ter spravilo
sena. Skupaj je bilo ustvarjenih 80 slovarskih gesel, ki pa
se bodo še dopolnjevala.
Sledila sta priprava interaktivne spletne aplikacije in
oblikovanje celostne grafične podobe projekta, spletne
aplikacije in muzejskih etiket za napise ob predmetih v
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zbirkah. Izdelana je bila spletna aplikacija za prikaz slovarskih gesel in pripadajočih vsebin. Slovar je dostopen
na naslovu http://slovar-orodja.si/. Vsak uporabnik lahko pregleduje slovarske sestavke po posameznih podtemah, jih išče z iskalnikom ter pregleduje pripadajoče
slike, avdio in video posnetke, si ogleda vsebino slovarskih sestavkov ali pa se sprehaja med njimi preko povezav. Skrbnik aplikacije se mora prijaviti v sistem in lahko
dodaja nove vsebine ali pa ureja obstoječe. Nadskrbnik pa
mora biti tudi prijavljen v sistemu in lahko dodaja in ureja skrbnike aplikacije. Skratka, do sedaj izdelan tematski
slovar je prav vsakomur dostopen na zgoraj navedenem
spletnem naslovu, seveda pa s tem delo ni zaključeno,
ampak se bo slovar nadgrajeval in dopolnjeval.
Da je štirimesečno delo, ki smo ga prav vsi sodelavci pri
projektu opravili poleg svojih rednih službenih ali študijskih obveznosti, pa je bilo seveda potrebnega veliko
medsebojnega sodelovanja in usklajevanja. Študenti so
se s svojimi mentoricami večkrat srečali na medpredmetnih strokovnih sestankih in izobraževanjih, kjer so
se dogovarjali o delu in iskali najboljše rešitve za končno
verzijo našega spletnega tematskega narečnega slovarja,
veliko dogovarjanja je bilo po elektronski pošti, vsa dokumentacija pa je bila vsem sodelavcem vedno na voljo
na Google Drivu.
S ciljem medgeneracijskega sodelovanja in ozaveščanja
mladih o potrebnosti ohranjanja nesnovne kulturne
dediščine pa so študenti 25. maja 2018 pripravili tudi
zanimive enodnevne delavnice v naši šoli, v katere so
vključili prav vse učence vseh razredov. Med delavnicami, prilagojenimi starosti učencev, so bile: jezikovna (v
povezavi z našim narečnim govorom in drugimi slovenskimi narečji), medijska (snemanje s kamero, montiranje, urejanje posnetkov), anglistična (angleška in slovenska poimenovanja za kmečka orodja) ter kmetijska
(spoznavanje sodobnih kmetijskih strojev).

Učencem je bilo delo ob vodenju študentov v vlogi
učiteljev zelo všeč in nad celim dopoldnevom so bili
naravnost navdušeni. Prav tako so čutili našo skupno
medsebojno povezanost med sodelavci pri projektu in
šolo, kadar so študenti že v petek prišli k nam in se s
telovadnimi blazinami »utaborili« v gospodinjski učilnici poleg kuhinje, kjer so imeli rezervirano nastanitev
za vikende, ko smo delali na terenu.
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Čisto ob koncu štirimesečnega trajanja projekta smo
pripravili slavnosten zaključek s predstavitvijo našega
dela in rezultatov.
V sejni sobi v občinski stavbi se nas je skupaj zbralo
okrog 60, tako da je bila dvorana čisto polna. Da je bil
začetek še bolj slavnosten, so Povasenke, ki so ponovno
prijazno sprejele naše vabilo za nastop, zapele potoško
himno. Glavna koordinatorica Vera Smole je povzela
bistvene podatke o projektu, mentorice in študenti pa
so predstavili potek dela in vsak svoj delež v njem ter
podobo slovarja, kakršen je na voljo na spletni strani.
Zelo sem bila vesela, da se je zaključka udeležilo tudi
precej naših informatorjev. Tudi na tem mestu se vsem,
tudi tistim, ki jih ni bilo z nami, še enkrat lepo zahvaljujem za sodelovanje. Sledile so medsebojne zahvale
in Blanka Bartol se nam je v imenu sekcije za krajevno zgodovino pri turističnem društvu lepo zahvalila
za opravljeno delo. Potem so svoje pozitivno mnenje
o videnem in slišanem izrazili še nekateri obiskovalci,
prireditev pa smo zaključili s pesmijo Povasenk Vsaki
potok teče. Večer se je nadaljeval ob prijetnem druženju
v avli pred občinsko dvorano.
Kaj lahko rečem po izteku projekta? Globoko se zavedam, da se brez strokovnega dela, ki so ga z veliko zavzetostjo opravili študenti pod vodstvom svojih mentoric,
sami ne bi mogli in znali lotiti izdelave slovarja, vsekakor pa ne bi imel vsebinsko tako bogate in oblikovno
tako prijetne podobe, kot jo ima. Tako pa so nam tlakovali pot, po kateri bomo skušali nadaljevati.

Vsem, posebno pa še profesorici doktorici Veri Smole,
ki je ta projekt kot vodja ves čas gnala do tako uspešnega
zaključka, se najlepše zahvaljujem za odlično opravljeno
delo. Vsem pa hvala tudi za vse prijetne ure druženja, ki
smo jih skupaj preživeli v sproščenem, prijateljskem in
sodelovalnem vzdušju.
Kako naprej? Najprej moramo dopolniti manjkajoče
elemente ob že izdelanih slovarskih sestavkih (posneti
in dodati fotografije) in izvesti še nekaj predstavitev projekta (v potoški šoli, na Filozofski fakulteti in drugje),
kar je tudi naša skupna obveza. Rezultati, ki jih je dal
projekt, pa so, kot že rečeno, dobra osnova za nadaljevanje dela na drugih temah, povezanih s kulturno dediščino našega kraja (npr. oblačilna kultura, prehrana itd.).
Tako bomo s projektom strokovno začeto delo v prihodnjih letih postopoma nadgrajevali vse do slovarja
potoškega govora, v katerem bi radi objavili kar največje
možno število narečnih besed in njihovo rabo ponazorili z besedilnimi zgledi. Tovrstno delo pa bo stari potoški govor za zmeraj ohranilo tako zanamcem kot tudi
strokovni javnosti.
Bogdana Mohar

PO PATUOŠKU
Vlak je lesena dvokolesna
naprava z ročaji, ki so jo
uporabljali za prevoz napol
suhega sena do ostrnic, kjer
so ga spravili (zdevali) na
ostrnice.
Ilustracija: Peter Polončič
Ruparčič
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NOVA PRILOŽNOST ZA RISE
Člani Lovske družine Loški Potok bomo skupaj s
člani projekta LIFE Lynx doselili rise v Slovenijo.
Čimprejšnja doselitev risov iz druge, stabilnejše populacije je edina možnost rešitve risov v Sloveniji
in na Hrvaškem, saj so ti tik pred tem, da ponovno
izumrejo. Doselitev bo pripomogla k izboljšanju
genetske pestrosti naših risov, saj jim parjenje v sorodstvu trenutno predstavlja največjo grožnjo.
Projekt LIFE Lynx bo potekal v tesnem sodelovanju s
prebivalci območja risje prisotnosti, še posebej pa na
območjih, kjer bodo mesta izpusta doseljenih risov.
Skupaj bomo tej vrsti omogočili preživetje in dolgoročen obstoj.

LOŠKI POTOK – ENO OD OBMOČIJ IZPUSTA
DOSELJENIH RISOV

Avtomatska kamera. Foto: LIFE Lynx

USTANAVLJAMO LOKALNE POSVETOVALNE SKUPINE
Parcela in priprave na postavitev izpustitvene obore za risa.
Foto: LIFE Lynx

Za uspešno doselitev risov bomo skupaj s projektno
skupino LIFE Lynx poskrbeli za lovišča s posebnim namenom in med izbranimi lovskimi družinami je tudi
Lovska družina Loški Potok. Območje Loškega Potoka
je bilo izbrano kot eno od trenutno dveh območij za
izpust doseljenih risov v Sloveniji. Lovci bomo tesno
vključeni v izpust posameznih živali (priprava območja, skrb za živali …) in v spremljanje populacije risov.
Rise bomo spremljali z avtomatskimi kamerami (t. i.
foto pasti) in zbirali vzorce za genetske analize. Sedaj
smo v času načrtovanja in lokalni lovci smo že organizirali pripravo območja izpusta in postavitev izpustitvene obore. Ko bodo prispeli prvi risi, bomo skrbeli
zanje, dokler bodo v izpustitvenih oborah, in sodelovali pri izpustu. Ris ima pomembno vlogo v naravi in
veseli smo, da mu bomo tudi mi lahko omogočili, da še
naprej živi v naših gozdovih.
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Za ohranitev risov je pomembno sodelovanje tudi z
ostalimi predstavniki lokalne skupnosti, zato bomo
člani projekta LIFE Lynx prebivalce občine Loški Potok redno informirali o izvajanju projektnih aktivnosti
na tem območju, zainteresirane prebivalce pa povabili,
da se aktivno vključite v projektne aktivnosti. Svoje videnje lokalnih priložnosti in potreb boste lahko podali
v okviru tako imenovanih lokalnih posvetovalnih skupin in tako pomembno prispevali k učinkovitejšemu
izvajanju projekta. Lokalne posvetovalne sestanke
bomo organizirali tudi na Primorskem, Notranjskem,
Dolenjskem in Gorenjskem.

Bi želeli biti redno informirani o projektnih aktivnostih in o risih v Sloveniji? Lahko se vključite v
lokalne posvetovalne skupine. Pošljite nam elektronsko sporočilo na life.lynx.eu@gmail.com. Več
informacij o projektu LIFE Lynx na spletni strani
https://www.lifelynx.eu/.

Odmevi
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Zainteresirane posameznike in organizacije bomo redno vabili na srečanja, na katerih bodo imeli priložnost izmenjati mnenja, podati predloge, vabljeni bodo
k sodelovanju pri pripravi naravoslovnih učnih vsebin, eko turističnih produktov, povezanih s promocijo
ohranjanja risov in sobivanja z velikimi zvermi ter ostalimi risjimi in sorodnimi temami ter zanimivostmi iz
lokalnega okolja. V sodelovanju z lokalnimi šolami in
drugimi zainteresiranimi organizacijami bomo pripravili izobraževalne programe »posvoji risa«. Izvajali pa
bomo tudi različne tematske delavnice o risu za šolarje
in tudi za odrasle. Na ta način bomo skupaj poskrbeli tako za uspešno izvedbo projektnih aktivnosti, ki
bodo dolgoročno pripomogle k ohranitvi risa pri nas,
kot tudi za promocijo slovenskih naravnih vrednot v
širšem evropskem in globalnem prostoru.

Ste že videli risa?

PROJEKT LIFE LYNX
Projekt se je začel sredi leta
2017, trajal pa bo do leta 2024.
V projektu sodeluje 11 institucij oz. organizacij iz Slovenije,
Hrvaške, Italije, Slovaške in Romunije. Vodilni partner je Zavod za gozdove Slovenije,
iz Slovenije pa v projektu kot enakovredni partnerji
sodelujejo tudi Lovska zveza Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod RS za varstvo
narave. Projekt v večinskem deležu financira Evropska
unija, pomemben sofinancer pa je tudi slovensko Ministrstvo za okolje in prostor.
Osrednji cilj tega obsežnega projekta je preprečiti
izumrtje dinarsko-JV alpske populacije risa z vključitvijo 14 risov iz Slovaške in Romunije v risjo populacijo v Sloveniji in na Hrvaškem. Uspešnost doselitve
bodo strokovnjaki skupaj z lovci spremljali s pomočjo
GPS-ovratnic na izpuščenih živalih in njihovih potomcih, z zimskimi sledenji v snegu, zbiranjem genetskih
vzorcev ter z avtomatskimi kamerami na terenu. Poleg terenskih aktivnosti bodo opravljene tudi raziskave (npr. genetske in ekološke analize) in pripravljeni
strateški dokumenti, ki bodo pripomogli k dolgoročni ohranitvi populacije risa. S preprečitvijo izumrtja
te karizmatične vrste bomo izpolnili odgovornost do
narave, prihodnjih rodov in tudi slovenske javnosti, ki
v veliki večini podpira ohranitev te največje evropske
mačke v naših gozdovih. To odgovornost so prepoznale in si za njeno izpolnitev aktivno prizadevajo vse
ključne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom prostoživečih živali.

Evrazijski ris (Lynx lynx); foto: Matej Vranič, LIFE Lynx

Evrazijski ris je največja evropska mačka in tako kot
medved in volk sodi med velike zveri. Prepoznamo ga
po oranžno-sivem kožuhu, pokritem s pegami, čopkih dlak na koncu uhljev in kratkem repu s črno konico. Ris je nekoč poseljeval večino Evrope in celotno
Slovenijo, a se je njegova populacija zaradi aktivnosti
človeka počasi zmanjševala, dokler ni bil na območju Slovenije in sosednjih držav v začetku 20. stoletja
iztrebljen. V začetku 70. let prejšnjega stoletja so nato
lovci in gozdarji pričeli razmišljati o ponovni naselitvi
risa v Slovenijo. Leta 1973 so v takratnem gojitvenem
lovišču Medved na Kočevskem v naravo izpustili šest
risov, ki so jih pripeljali iz slovaških Karpatov.
Ponovna naselitev je bila uspešna in populacija je številčno in prostorsko hitro rasla ter se v nekaj letih razširila na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino ter preko
Alp v Avstrijo in Italijo. V 90. letih so lovci pričeli iz
leta v leto opažati vse manj risov; populacija je očitno
pričela upadati. Upadanje števila risov se je nadaljevalo vse do danes, glavni vzrok za to pa je predvsem parjenje v sorodstvu, saj celotna populacija izvira iz le šestih med seboj sorodnih osebkov, ponekod pa je težava
tudi nezakonito ubijanje risov. Današnjo številčnost risov v Sloveniji ocenjujemo na 10–15 odraslih osebkov,
situacija pa je kritična tudi na Hrvaškem in v Italiji.
Brez ukrepanja naši risji populaciji brez dvoma grozi
ponovno izumrtje. Vključite se v lokalne posvetovalne
skupine in skupaj bomo pomagali risom, da preživijo!
Lovska družina Loški Potok in projekt LIFE Lynx
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GASILCI PGD HRIB OBELEŽILI VISOK JUBILEJ IN
URESNIČILI DOLGOLETNE SANJE S PRIDOBITVIJO NOVE
AVTOCISTERNE
Prostovoljno gasilsko društvo Hrib - Loški Potok v
letošnjem letu praznuje zavidljivo obletnico, saj mineva že 120 let od njegove ustanovitve. Pod imenom
Gasilsko društvo Loški Potok je bilo ustanovljeno 18.
4. 1898 na Hribu in omenjeni datum velja za začetek
organiziranega gasilstva v Loškem Potoku. Društvo je
sprva vključevalo gasilce s področja celotnega Loškega Potoka, med letoma 1925 in 1990 pa so se iz njega najprej kot pododseki, kasneje pa tudi kot samostojna društva razvila ostala tri potoška prostovoljna
gasilska društva. Ves čas svojega delovanja je društvo
aktivno delovalo na različnih področjih, tako na operativnem, ki je osnovna dejavnost društva, kot tudi na
drugih, bolj družabno usmerjenih. Vedno pa je bila
pri njihovem delovanju prioriteta osnovno poslanstvo
gasilstva, to je pomoč sočloveku ob najrazličnejših nesrečah. Delovanje samega društva skozi zgodovino je
lepo opisano v zborniku, ki ga je društvo izdalo v počastitev letošnjega visokega jubileja. Zbornik prikazuje
delovanje društva skozi različna časovna obdobja in
posledično različne družbeno-politične ureditve. Bogato zgodovinsko dokumentarno gradivo, ki ga je ob
sodelovanju Andreje Mišič in Bogdane Mohar pripravil in uredil Vlado Mohar, dopolnjuje tudi pester oziroma bogat fotografski material. Kot zanimiv dodatek
pa so v zborniku zapisani tudi nekatera pravila, predpisi in nasveti iz začetkov gasilske organizacije na Slovenskem, ki so povzeti iz takratnih izdaj revije Gasilec.
Zbornik, ki zaradi svoje bogate vsebine predstavlja lep
zgodovinski prikaz delovanja med prebivalci našega
kraja vedno najštevilčnejše prostovoljne organizacije
in ki z vseh strani prejema pohvale in čestitke, lahko
dobite oziroma kupite tudi na pošti na Hribu v Loškem
Potoku.
Sicer pa so priprave na letošnje praznovanje potekale
praktično vse leto,
saj izvedba take
prireditve predstavlja zelo velik organizacijski zalogaj.
Najprej so bili samo
sestanki in dogovarjanja ter zadolžitve
posameznim članov
društva, v zadnjem
tednu pred prireditvijo pa se je vse
skupaj preselilo tudi
na teren in sledila je
priprava prireditvenega prostora, postavitev šotora ter
vsega ostalega, kar je bilo potrebno za izvedbo same
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slovesnosti. Vse to je seveda zahtevalo veliko rok in
pri tem je potrebno vaščane Hriba, pa tudi nekatere
posameznike iz ostalih vasi, tokrat resnično pohvaliti.
Hkrati s pripravami na prireditev so ves čas potekale
aktivnosti v zvezi s pridobivanjem sponzorjev prireditve ter donatorjev za sofinanciranje nove cisterne in
priprava na srečelov. Vzporedno z vsemi aktivnostmi
je potekala tudi priprava zbornika, v podjetju GV Pušnik pa je medtem svojo končno podobo počasi že dobivala nova gasilska avtocisterna.

Svečano prireditev ob praznovanju visokega jubileja
je društvo združilo s praznovanjem dneva državnosti. Osrednja svečanost je tako potekala v soboto, 23.
junija, na parkirišču pod zdravstveno postajo. Kot se
za praznovanje tako pomembnega gasilskega jubileja
spodobi, se je prireditev začela z gasilsko parado, v kateri so sodelovali pionirji in mladinci ter člani društev
iz naše gasilske zveze, pa tudi gasilci iz prostovoljnih
gasilskih društev sosednjih gasilskih zvez ter kot gostje
tudi skupina gasilcev iz PGD Podnanos. V paradi so
gasilci predstavili tudi svojo gasilsko tehniko. Za zanimivo potezo so se odločili člani PGD Mali Log, ki so
imeli svoj avtomobil ravno v času prireditve na popravilu, zato so v paradi sodelovali kar s staro gasilsko
brizgalno iz leta 1925 na prikolici, pripeti na traktor.

Odmevi

GASILSTVO
Prireditev se je začela s slovensko in gasilsko himno,
ki so ju z ubranimi glasovi zapeli Potoški fantje. Sledil
je govor predsednika PGD Hrib Mihe Moharja, v katerem je na kratko opisal zgodovino društva. Sledil je
pozdrav predstavnika Gasilske zveze Slovenije in predsedujočega regije Ljubljana II tovariša Uroša Gačnika,
ki je društvu čestital za visoki jubilej in v svojem govoru izrekel kar nekaj pohvalnih besed na račun dolgoletnega društvenega delovanja.

tem uradno prevzel novo vozilo, za katero je glavnino
sredstev prispevala občina. Po simbolnem prevzemu
je sledil še blagoslov nove cisterne, ki jo je namesto
odsotnega domačega župnika opravil kaplan Bernard
Rožman. Po blagoslovu je sledila še podelitev priznanj
Gasilske zveze Loški Potok in odlikovanja Gasilske
zveze Slovenije, Miha Mohar pa je iz rok tovariša Gačnika prevzel srebrno plaketo Gasilske zveze Slovenije
za uspešno 120-letno delovanje PGD Hrib.

Osrednji govornik na prireditvi pa je bil župan naše
občine Ivan Benčina, ki je v svojem govoru poudaril
pomembnost delovanja gasilcev in njihove opremljenosti, česar se na občini zavedamo, zato je tudi prišlo do investiranja v novo vozilo. Za njim pa je nekaj
vzpodbudnih besed spregovoril še predsednik naše
gasilske zveze Aleksander Car.

Pred zaključkom uradnega dela prireditve je predsednik
PGD Hrib Miha Mohar visokim gostom prireditve in
predstavnikom prisotnih oziroma sodelujočih prostovoljnih gasilskih društev v znak zahvale za sodelovanje
podelil zahvale, priložnostne značke in zbornike.

Med posameznimi govorniki so v kulturnem programu nastopili Ajda Žagar in Domen Debeljak z lepo
izvedenima recitacijama ter s še eno pesmijo tudi Potoški fantje. Celotno prireditev pa je profesionalno povezovala Iza Ravnikar. Osrednji, za »hrmiške« gasilce
verjetno tudi najpomembnejši del celotne prireditve
pa je bila simbolična primopredaja novega gasilskega
vozila s cisterno GVC 16/25. Poveljnik PGD Hrib Aleš
Marjanovič je iz rok župana prevzel simbolni ključ in s
Avgust - september - oktober 2018

Pred zaključkom uradnega dela prireditve je predsednik
PGD Hrib Miha Mohar visokim gostom prireditve in
predstavnikom prisotnih oziroma sodelujočih prostovoljnih gasilskih društev v znak zahvale za sodelovanje
podelil zahvale, priložnostne značke in zbornike. Enako
darilo pa so iz rok predsednika ob tej priložnosti prejeli tudi vsi sodelujoči pri pripravi zbornika, predsednika
vaških skupnosti Hrib in Šegova vas ter nekateri posamezniki, ki so pomagali pri izvedbi celotne prireditve.
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Sledil je še zanimiv oziroma atraktiven nastop članov
PGD Podnanos, ki so s prikazano točko plezanja po navpično stoječi sestavljivi lestvi, ki so jo držali štirje gasilci,
popestrili celotno prireditev in navdušili občinstvo s svojo spretnostjo in pogumom.

veselici. Seveda pa niti nove avtocisterne niti prireditve
ne bi bilo brez sponzorjev oziroma donatorjev, ki se jim
ob tej priložnosti še posebej lepo zahvaljujemo. Na prvem
mestu gre zahvala Občini Loški Potok in županu Ivanu
Benčini, vsem zdajšnjim občinskim svetnikom in tudi tistim v preteklih mandatih, ki so se ves čas trudili za to, da
danes gasilci lahko razpolagamo z moderno avtocisterno,
s katero se je požarna varnost v naši občini zelo povečala.
Najlepša hvala tudi za denarna sredstva, ki ste jih krajani
darovali pri nabirki pri maši v cerkvici sv. Florjana v Retjah v mesecu maju in jih je PGD Retje namenilo našemu
društvu, in sredstva, ki ste jih kot prostovoljne prispevke
prispevali na veselici. Zahvala pa velja tudi ostalim donatorjem in sponzorjem, katerih seznam se nahaja pod
prispevkom.
Besedilo: Vinko Košmerl
Foto: Vinko Košmerl, Mitja Starc

DONATORJI (FINANČNA SREDSTVA)
Inotherm d. o. o., Vaška skupnost Hrib, Vaška skupnost
Šegova vas, Riko Ribnica, Anis trend, Riko Ekos, Si Core
d. o. o., Bamag d. o. o., Lekarna Ribnica, Zasnova – Lovšin Tone s. p., Lestrans d. o. o., Samprt d. o. o., Agrarna
skupnost Travnik, Mojca Ravnikar s. p., Matjaž Bartol s.
p., Benles d. o. o., Žaga Bela Voda, Tomaž Lavrič s. p., Janko Drobnič, Alojz Rojec, Dušan Zbačnik s. p., Sterles s. p.,
Jože Kastelic s. p., Janez Ravnikar, Jože Žagar s. p., Inštalacije Knavs, Alojz Bartol, Kemont, Frizerski salon Helena,
Branko Grgurič, Viktor Šega, John les – Janez Debeljak,
Ferdo Krnc, Lidija Mohar, Andrej Bartol, Sašo Debeljak,
Anton Mohar, Rudi Car, Anton Potisek, Jože Lovka, Gregor Ris, France Lavrič.

Kot se za gasilsko praznovanje spodobi, se je po uradni
slovesnosti slavje premaknilo na igrišče pod šotor, kjer so
vse prisotne že čakale obložene mize s pecivom, ki so ga
spekle in pripravile pridne gospodinje s Hriba. Praznovanje se je tako dolgo v noč nadaljevalo z veselico, na kateri
so prisotne z igranjem in raznimi humornimi vložki zabavali člani ansambla Okrogli muzikanti. Za obiskovalce
pa je bil kot vedno atraktiven tudi srečelov z bogatimi nagradami.
Gledano v celoti je praznovanje visokega jubileja povsem
uspelo. Za to pa gre zasluga vsem, ki so karkoli oziroma
kakorkoli pomagali. Člani PGD Hrib se zato ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo vsem posameznikom in društvom, ki so prispevali svoj kamenček v mozaik uspešnega
praznovanja, ki so sodelovali pri pripravi prireditvenega
prostora in pomagali z opremo za veselico. Hvala Gasilski
zvezi Loški Potok in članom prostovoljnih gasilskih društev za pomoč pri izvedbi varovanja prireditve. Posebna
zahvala velja vsem sodelujočim pri pripravi zbornika, na
čelu z Vladom Moharjem. Hvala Bogdani Mohar za pripravo kulturnega dela programa ter osnovni šoli na čelu
z ravnateljem Andrejem Starcem in Radom Ruparčičem
za vso pomoč pri izvedbi prireditve. Hvala tudi vsem nastopajočim ter kaplanu Bernardu Rožmanu za izvedbo
blagoslova. Posebej se zahvaljujemo dekletom in ženam s
Hriba, ki so ob tej priložnosti pripravile in darovale bogat
in raznolik asortiment peciva ter pomagale pri strežbi na
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DONATORJI (PRAKTIČNE NAGRADE ZA
SREČELOV)
Bistro Lovec – Nova vas, Bistro Pri Dominu – Nova vas,
Trgovina Katja – Hrib - Loški Potok, Mesarija Arko – Sodražica, Bife Majolka – Sodražica, Cvetličarna Spominčica
– Sodražica, Microera Jože Šilc – Ribnica, Fibran – Sodražica, Bistro Ž – Sodražica, Bencinski servis OMV – Nova
vas, Rudi Kordiš, Kmetijska zadruga Velike Lašče in Trgovina Loški Potok, Okrepčevalnica Zvonček – Junčje, VRS
Marija Anzeljc – Mali Log, Bistro Marin – Hrib - Loški
Potok, Kovinoplastika Lož, JUB Dol – Nova vas, Gostilna Miklavčič Janez s. p. – Velike Bloke, J. Les – Ribnica,
Kmetijska zadruga Ribnica in Trgovina Plenkača – Loški
Potok, Pirnar – Ljubljana, Inles – Ribnica, Seking d. o. o.
– Zapotok, PGD Retje, PGD Mali Log, PGD Travnik, Turistično rekreativni Nevtralia klub, Marjan Mohar – Mali
Log, Kava bar Lokvanj, Rojec Janez s. p., Megadom – Ribnica, Frizeraj – Zapotok, Gostilna Pri Lukatu – Žimarice,
Gostilna Pri Kapcu, Bife Pri Birtku, Fipis – Ribnica, Anton
Potisek, Ansambel Tomaža Rota, Zavarovalnica Triglav,
Klepac Vlado s. p., Moto klub Holcarji, Bracovič Niko,
Lili Mohar, Komunala Ribnica, Agregat d. o. o., Vlado
Mohar, Levar d. o. o. – Cerknica, Bencinski servis MOL
– Ribnica, Rokodelski center Ribnica, Lesna zadruga Loški Potok, Janko Debeljak, Slovenske novice – Jože Bartol
s. p., Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Jože
Avsec, Uroš Knavs, Jože Mohar, Simeon Levstek, P&G Tiskarna Ribnica.
Odmevi

KULTURA

NAMESTO KOGA ROŽA CVETI?
vhod v DSO. Likovnost se je
prepletla tudi z glasbo, ki so
nam jo podarili Timotej Doner ter Ines in Vid Polončič.
Odprtje razstave vseh likovnih del bo v petek, 5. oktobra, ob 18.00 v Kulturno-turističnem centru na Hribu.
Veseli bomo vašega obiska.

Na to vprašanje je iskalo odgovor 20 likovnikov in 24 otrok, ki so se srečali 23. in 24. junija na 15. likovnem srečanju in 6. otroški likovni ustvarjalnici, ki jo je vodil profesor likovne umetnosti David Kovačič. Letošnja tema je
bilo cvetje Loškega Potoka.

V mesecu juniju se je
poslovila Branka Lešnjak, ki
je zelo rada obiskovala naše
kraje in se večkrat udeležila
likovnih srečanj. Lepote
narave je ohranila v trajnem
spominu s fotografijami.
Na razstavah v Loškem
Potoku se je predstavila s
fotografijami in pesmimi.
Njene izjemne fotografije
metuljev in cvetic lepšajo
marsikatero sobo v KTC.
Tisti, ki smo jo poznali,
bomo pogrešali njeno prijazno in lucidno kramljanje,
njen kritičen pogled na svet
ter njen smeh.

Blanka Bartol iz TD Loški Potok je v Domu
starejših občanov Loški Potok predstavila
fotografije potoškega cvetja in iz cvetja narejenih šopkov. Vsi udeleženci so si ogledali zeliščni vrt, ki so ga ustvarili zaposleni v domu starejših občanov, ter cvetlične
aranžmaje travniškega cvetja, ki jih je pripravila delovna terapevtka Urška Kus.
Na družabnem večeru v soboto so bili
odrasli likovniki navdušeni nad čudovito
urejenim rančem Kapuna in nad odličnim
golažem, ki so ga pripravili v Gostilni Pri Kapcu, ter nad
pestro ponudbo različnih štrukljev članic TD Loški Potok
in DU Loški Potok. Ustvarjalnost na likovnem področju
se je srečala z ustvarjalnostjo v kulinariki.
V nedeljo so svoja likovna dela starejši in mlajši slikarji
postavili na ogled v domu starejših občanov. Ivan Kordiš je izdelal stojali za otroške slike, ki so imenitno krasile
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ZAHVALE:
Občini Loški Potok za donacijo,
Anis Trendu d. o. o. in Dnevnemu baru Pri Birtku za
sponzorstvo,
Petru Polončiču Ruparčiču za oblikovanje vabil,
profesorju likovne umetnosti Davidu Kovačiču za mentorstvo otrokom,
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Mileni in Danilu Pojetu Arsenjuku za prenočitev likovnikov,
Timoteju Donerju ter Ines in Vidu Polončiču za glasbeni
prispevek,
Urški Kus iz DSO za prijetno sodelovanje,
Lidiji in Petru Knavsu za možnost slikanja na njunem čarobnem vrtu,
družini Levstek za prostor za slikanje pri Miklavovem
mlinu v Travniku,
Romani Lavrič in Lei Lavrič za pripravo večerje na čudovitem prostoru,

Andreji Košmerl za pomoč na likovnem srečanju,
Mariji Anzeljc, Blanki Bartol, Fani Debeljak, Mariji Debeljak, Majdi Levstek, Andreji Mišič in Mariji Turk za
slastne štruklje.
Za TD Loški Potok Helena Ruparčič Polončič
Avtorja fotografij sta Peter Polončič Ruparčič in
David Kovačič.

ORATORIJ 2018

»Eno je potrebno« se je glasilo geslo letošnjega
Oratorija, ki je bilo škofovsko geslo Friderika Ireneja
Barage. Letos mineva 150 let od njegove smrti. Geslo
pa prav zares drži, saj če ne bi bilo župnika, ne bi bilo
animatorjev, brez animatorjev ne bi bilo otrok in če ne
bi bilo otrok, o oratoriju niti sanjati ne bi mogli. Vedno
je potrebno eno!

Letos je oratorij potekal od 1. do 8. julija in je bil poln
različnih aktivnosti. Obiskovalo ga je 66 otrok in
ustvarjalo 12 animatorjev. Skozi cel teden smo preko katehez in uprizorjene igre spoznavali življenje in
delo Friderika Barage in njegovo predajanje vere Indijancem. Za vsak dan pa so si lahko otroci izbrali tudi
različne delavnice. Izdelovali so lahko kopalne krogle,
bobne, plišaste igrače iz volne, obeske za ključe iz volne, snežne krogle in loke.
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V četrtek, ki na oratoriju velja za dan, rezerviran za
izlet, smo se odpravili na Dolenjsko. Najprej smo imeli v Zagradcu sveto mašo, potem smo se odpeljali do
Knežje vasi na ogled Baragove rojstne hiše, za piko na i
pa še na ohladitev v terme v Dolenjske Toplice.

Čisto prehitro je torej letos minil še en oratorij, poln
novega znanja, veselja in druženja. Se pa verjetno že
vsi veselimo oratorija 2019. Se vidimo naslednje leto!
Rebeka Janežič

Odmevi

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
Tokrat bom začela malo drugače. Z zahvalo. Zahvaljujemo se Agrarni skupnosti Travnik za donatorska sredstva.
Porabili jih bomo za srečanje jubilantov in starejših članov društva, ki bo v mesecu oktobru. Še enkrat najlepša
hvala. Prav tako pozivamo druge morebitne donatorje, da nam pomagajo pri našem delu, ki je povsem namenjeno našim članom in naši lokalni skupnosti.
eprav imamo v poletnem času v društvu malo manj obveznosti in si tudi upokojenci privoščimo »dopust«, se
vseeno udeležujemo različnih dogodkov:

ŠTRUKLIJADA 2018 – KUMROVEC,
REPUBLIKA HRVAŠKA
7. 7. 2018 smo se članice našega društva udeležile 10.
Štruklijade, ki je potekala v Kumrovcu, rojstnem kraju
maršala Tita, na Hrvaškem. Na to prireditev smo bile
povabljene v okviru projekta »Uživam tradicijo« Zavoda PARNAS, z namenom, da predstavimo in prikažemo izdelavo štrukljev, ki jih pripravljamo v Loškem
Potoku.

predstavitvi priprave zagorskih štrukljev, ki jih
pripravljajo na območju Zagorja na Hrvaškem in so
vpisani v register nesnovne dediščine.

V Kumrovcu smo imele svojo stojnico, kjer smo članice obeh društev upokojencev v občini, torej našega društva – Društva upokojencev Loški Potok ter
Društva upokojencev Draga, skupaj predstavile štruklje naše občine. Štrukljev nismo prodajale, bila pa je
možna degustacija za vse obiskovalce prireditve.
Foto: arhiv Vinko K.

Že nekajkrat sem v Odmevih omenila projekt »Uživam tradicijo«,
zato sem prosila Anico Car, da
nam predstavi projekt in Štruklijado v Kumrovcu. Anica namreč v
društvu o tem največ ve, saj sodeluje z Zavodom PARNAS, ki je projektni partner v tem projektu:

Naša stojnica je bila res bogata, saj je DU Loški Potok
predstavilo deset vrst štrukljev, DU Draga pa tri. Pred
našo stojnico je bila prava gneča in že ob dveh popoldne nam je zmanjkalo vseh štrukljev, pa čeprav smo
jih pripeljali cel prtljažnik avtobusa. Ker pa smo ravno pri prevozu, moram pohvaliti Jožeta Kastelica, ki
vedno ugodi našim prošnjam in seveda tudi zahtevam
in poskrbi za udobno in varno vožnjo. Zahvaljujem se
tudi vsem, ki so štruklje pripravile.
Anica Car in Micka Slavec sta sodelovali tudi na
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»Ključni cilj projekta UŽIVAM TRADICIJO je vzpostaviti celoten integralni turistični produkt – kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone
tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov na območjih delovanja projektnih partnerjev.
Destinacije, ki so vključene v projekt »Uživam tradicijo«, so si po kulinarični ponudbi izjemno različne.
Tudi stopnja razvitosti turistične ponudbe je različna
– od bogatejšega meščanskega okolja, podeželja z večinoma slabo razvito turistično kulinarično ponudbo do
okolja s specifično mediteransko kulinariko. Obiskovalcu naj bi preko izbranih prazničnih jedi ter običajev
(božič, velika noč, krsti, poroke …), povezanih s pripravo le-teh, predstavili raznolikost kulinarične dediš21
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čine prostora med Panonijo in Jadranom. Poslanstvo
čezmejne transverzale pa je ohranjati in razvijati lokalno kulinariko regije ter jo na inovativne načine približati modernemu obiskovalcu.
Kulinarični turizem je hitro rastoč in perspektiven
turistični trend. Svet je vedno bolj dostopen, turisti
vedno bolj iščejo doživetja lokalne identitete in kulture.
Pri tem je prav kulinarika postala ključni element za
spoznavanje kulture in življenjskega stila regije.

Naše društvo je sodelovalo na mednarodni prireditvi
– zeliščnem dnevu v Prezidu oziroma Tradicionalnem
srečanju travarjev, zeliščarjev in ljubiteljev narave.
Predstavili smo kulinariko našega kraja, nastopale so
tudi naše Povasenke, ki so zapele v cerkvi sv. Vida.

POLETNO GLEDALIŠČE STUDENEC
26. 7. 2018 smo v društvu organizirali ogled predstave
v Poletnem gledališču Studenec. Ogledali smo si igro
Lepo je biti muzikant – to je igra z glasbo Slavka in
Vilka Avsenika ob 65-letnici njunega ustvarjanja.
Igralci in pevci so nam pričarali izjemen večer, poln
glasbe in humorja.

OBISK PRI MARJANOVIČEVIH
Ravno na njen 90. rojstni dan, torej 6. 8. 2018, smo na
Hribu obiskali našo članico Anico Marjanovič. V naše
društvo se je včlanila leta 1992 in je članica že več kot
26 let.

V sklopu projekta »Uživam tradicijo« je projektni
partner – Zagorska razvojna agencija organizirala 10.
tradicionalno Štruklijado, tokrat v muzeju Staro selo v
Kumrovcu. Prireditev, ki jo obišče več tisoč obiskovalcev, je namenjena interpretaciji in promociji zaščitene
kulinarične dediščine – zagorskih štrukljev. V Zavodu
Parnas so za to priložnost aktivirali dediščinsko skupnost iz Loškega Potoka in Gradeža, sodelavce pri projektu »Uživam tradicijo« skozi dediščinsko skupnost
priprave poprtnikov (župnekov). Ker sodelujemo v
tem projektu kot sodelavci (prostovoljci), predstavljamo na raznih prireditvah potoške kulinarične posebnosti – tokrat smo štruklje, v božičnem času župnek,
za veliko noč ajdovo filanje (filejne), pa tudi kuheljne
(kuh lne) in bob. Tako drugi spoznavajo našo kulinarično dediščino in mi njihovo.«
e

ZELIŠČNI DAN V PREZIDU
Sobota, 21. 7. 2018, Prezid, Republika Hrvaška

Njena velika želja je bila, da bi ji za rojstni dan zapele
naše Povasenke, in njena snaha, tudi sama članica
Povasenk, ji je to z
veseljem ugodila in ji
pripravila presenečenje.
To je seveda uspelo,
čeprav je bilo zelo težko
»skrivati« pred gospo.
Gospa Anica z veseljem
pove, da ima že 19 pravnukov in 9 vnukov, da
ima sama štiri otroke –
dve dekleti in dva fanta.
Pravi, da ni bila nikoli zaposlena, doma je skrbela
za otroke, za živali, obdelovala je njive in vrt, njen
mož je delal v gozdu. Pet
let je tudi skrbela za vnukinjo Lidijo in več kot 20
let oddajala mleko.
Mož je bil res v redu, lepo
je skrbel zanjo, ves denar
je imela ona in je razpolagala z njim. Ko je prišla domov, jo je velikokrat
pričakal z vročo kavo in
pozimi s toplo brisačo, če
je imela ledene roke in noge, da si jih je ovila in pogrela
v njej.
Žal je noge ne nosijo več in že šest let leži v postelji.
Pravi, da snaha Martina in hči Marija res lepo skrbita
zanjo in da Martina tako dobro kuha, da ji puloverji že
niso več prav. Pohvali obe in jima je neizmerno hvaležna za vso skrb in čas, ki ji ga posvetita.
Čez dan gleda televizijo, vsak dan oddajo Dobro jutro
in kviz Vem, ponoči, ko ne spi, pa razmišlja za nazaj,
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kako je šla v Bosno … Je čisto moderna, saj pri svojih
90 letih uporablja mobitel.
Na koncu me je prosila, naj napišem, da se zahvaljuje
vsem sosedom, ki hodijo k njej in ki so ji prišli čestitat za
njen visoki jubilej, da se moram zahvaliti Povasenkam
in patronažni sestri Renati.

Že drugo leto smo skupaj s Turističnim društvom Loški
Potok sodelovali in postavili stojnico s potoškimi sladkimi dobrotami. Tako prikažemo in ohranjamo kulinariko našega kraja. Najlepša hvala vsem pridnim gospodinjam, ki so spekle pecivo.

Pri Marjanovičevih smo preživeli res lep večer, bili smo
postreženi kot na »ohceti« in gospa Anica je šale stresala iz rokava, tako da smo se iz srca nasmejali. Hvala.
Vam, gospa Anica, pa še veliko zdravja in dobrega počutja in seveda vse najboljše in vse najlepše ob vašem
osebnem prazniku.

SREČANJE UPOKOJENCEV DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE
Kot vsako leto smo se tudi letos udeležili Srečanja upokojencev Dolenjske in Bele krajine, ki je bilo že 16. po
vrsti in poteka vsako leto prvo soboto v mesecu avgustu.
Na srečanju se nas je zbralo več kot 1.500 upokojencev.
Najprej nas je pozdravil in nagovoril predsednik naše
zveze (Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine) Jože Jazbec, nato pa tudi predsednik
ZDUS-a Janez Sušnik. Kulturni program so popestrili
člani moškega pevskega zbora iz Društva upokojencev
Mirna Peč, za ples pa je poskrbel ansambel HIT.

IGRE BREZ MEJA V RETJAH
12. 8. 2018 so v Retjah potekale Igre brez meja 2018, ki
jih že vrsto let organizira Turistično rekreativni klub
Nevtralia.

Naj fotografije povedo svojo zgodbo:
Foto: Jože Obreza

SMEH NE ŠKODI:
Se menita dva upokojenca v parku:
Tone pravi: »A ti uživaš v penziji?«
Janez: »Glih ne. Bolijo me kosti, boli me hrbet, bolijo me noge, bolijo me roke ... A ti?«
Tone: »Jaz pa, kot da sem se ponovno rodil.«
Janez: »Kako to misliš?«
Tone: »Nimam las, nimam zob, zjutraj sem se pa še
poscal.«
Za Vas zbrala, pripravila, fotografirala in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
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V DU DRAGA NI BILO DOPUSTA
Lahko rečem, da smo čez poletje opravili kar nekaj aktivnosti, ki jih nismo imeli v delovnem planu.
Prijetno je sprejeti povabilo na nepričakovano prireditev. Naši
člani, seveda mlajši, so
se tako odzvali na povabilo VS Babna Polica v
Loški dolini in na vabilo
na prireditev v KUMROVEC na Hrvaškem.
Na Babni Polici so se
udeležili tekmovanja v
“zdevanju” OSTRNIC.
Grabljica je bila Marica,
sveže ovenelo krmo pa sta zdevala Franc in Mirko. Kljub
dobri spretnosti tekmovalcev je šla zmaga v Loški Potok.
Za nastopajoče ni pomembno samo tekmovanje, ampak
po delu okusna malica in druženje s prireditelji.
Lep dan, prijetno doživetje in izkušnjo pa so doživeli
udeleženci ŠTRUKLIJADE v Kumrovcu. Za
to prireditev so morali
s seboj prinesti gotove
štruklje. Tudi tokrat so
se dobro izkazali naši
predstavniki – Slavko,
dve Marici in Branka.
Štruklje, ki so jih peljali s seboj, so pripravile:
MARTA drobnjakove štruklje, TONČKA skutne štruklje,

MARICI pa sta imeli gluhe štruklje, zabeljene z zaseko.
Tudi v Kumrovec so šli naši predstavniki s člani DU Loški
Potok. Takoj ob prihodu so si uredili skupno stojnico in
štruklje v glinenih skledah postavili na ogled in pokušino obiskovalcem. Zanimanja za ta izdelek je bilo veliko.
Čeprav so bili hladni, so jih okušali, ogledovali, povpraševali po pripravi, receptih in jih dokaj hitro vse pojedli.
Skratka, zanimanja je bilo veliko, pohval še več. Tudi naše
članice so si ogledale štruklje drugih stojnic. Ugotovile
so, da kuhanih skoraj niso razstavljali – vsi so bili bolj ali
manj popečeni, pečeni in podobni pecivu. Ob koncu so
organizatorji udeležence dobro pogostili in naši predstavniki so zadovoljni in polni prijetnih vtisov prišli domov.
Tako je prav! To je dokaz, da bi se gospodinje naših krajev
lahko večkrat izpostavile s svojim znanjem in spretnostjo,
pa naj bo to v kuhanju ali s peko peciva in potic.
Moška balinarska ekipa, ki so jo sestavljali Valentin, Jože
Mikolič, Ivo in Jože Mikulič, se je v avgustu udeležila 12.
medobčinskega balinarskega turnirja “VARŽET” na Gradišču pri Škofljici. Tudi športniki so se vrnili s prijetnimi
vtisi. Med pomembne dogodke spada še piknik našega
društva, ki je bil prav tako v začetku avgusta. Odzvalo se
je veliko število članov in v prijetni dvorani v Podpreski
smo se zadržali kar dolgo v popoldan. Ob okusni hrani
si imamo vedno kaj povedati, se nasmejati in razpravljati – to je pa vse, kar nam upokojencem ustreza. Stroške
druženja smo pokrili z lastnimi prispevki. Lepo je biti dejaven in sodelovati, lepo je biti povsod prijetno sprejet,
najlepše pa se je z dobrimi vtisi vrniti domov.
Hvala vsem, ki ste zastopali ime našega društva!
Za DU Draga tekst in foto: Stanislav Cimprič

GOVOR MATJAŽA NEMCA, POSLANCA V DRŽAVNEM
ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE, NA OGENJCI, 29. 7. 2018
Cenjeni članice in člani Društva za ohranitev spomina
na partizansko bolnišnico Ogenjca ter Združenja borcev za vrednote NOB Ribnica,
spoštovani župan Občine Loški Potok Ivan Benčina,
spoštovani obiskovalke in obiskovalci!
Zelo sem hvaležen za čast, nagovoriti vas na spominski
slovesnosti tu na Ogenjci.
Ko se kot predstavnik mlade, povojne generacije iz knjig
in zapisov, predvsem pa iz meni najdragocenejših pričevanj tistih, ki so živeli čas druge svetovne vojne, seznanjam z dogodki tedanjih let, me vedno preveva velik ponos. Pravzaprav vsa mesta in vasi po Slovenskem
pričajo o veličastnih dejanjih našega naroda, da lahko
v polnosti začutim tista najplemenitejša, domovinska
čustva. Hkrati s tem pa me ta pričevanja tudi žalostijo,
ker v tempu današnjega časa po zaključku spominskih
slovesnosti ta pričevanja prevečkrat spet postanejo zabeležje preteklosti, namesto da bi iz njih vsakodnevno
24
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črpali nauke za prihodnost.
Zato sem še posebej
vesel, da se ob vsej
prizadevnosti
tukajšnjih ljudi za pomen sporočil Ogenjce
ni bati tudi mimo časa
slavnostnega obeležja.
Da je temu tako, dokazuje tukajšnji obisk
vseh generacij, starejših in mladih, ki to veličastno dediščino slovenskega
narodnoosvobodilnega boja na Loškopotoškem skrbno
negujejo in varujejo.
Kot sem omenil, smo lahko na moč našega naroda, ko
se je uprl toliko številčnejši okupatorjevi sili in nam priboril svobodo, sila ponosni. A nekaj je dogodkov tistega
časa, za katere verjamem, da so nas še posebej pretresli.
In dogodki tu na Ogenjci so se meni, pa verjamem, da
tudi vsem vam, vtisnili v srce še s posebno močnim pečatom. Ta nas tudi danes, ne glede na to, koliko časa je
od tedaj preteklo, ob vsem trpljenju naših ljudi boleče
zaskeli, a hkrati napolni s ponosom o pogumu nečloveških razsežnosti.
In ta diametralnost največje človečnosti na eni in neizmerne brutalnosti sovražnikovega ravnanja na drugi strani je ujeta v čas roške ofenzive na tem območju.
Nasilje italijanske fašistične »mašinerije« je bilo neopisljivo. Ni besed, ki bi lahko opisale gorje, s katerim je
sovražnik teptal vse, kar mu je prišlo pod roko. Svetost
življenja, osnovne pravice nemočnega civilnega prebivalstva, starejših, otrok, žensk – ničesar ni bilo, kar bi ga
odvrnilo v svoji brutalnosti. Ogenj, streli, množičen izgon prebivalstva in brezmejna krutost so kosili po vaseh
na poti roške fronte.
In v tem vojnem peklu so naši borke in borci z roko
v roki s civilnim prebivalstvom gradili upanje v boljši
jutri. Neizmerna vera v dobro, v človečnost in iz tega
rojena namera, pomagati si, sta v teh gozdovih našli
zatočišče. Vse to in še več je predstavljala partizanska
bolnica Ogenjca, v kateri so pod vodstvom zdravnika
Aleksandra Gale oskrbovali ranjene. Na tem mestu bi
izpostavil pomen, ki so ga partizanske bolnišnice nosile
in ga v praksi živele tudi tisti čas. Ob robu vojnih polj
smrti in opustošenja, na skrivnih lokacijah, zapečatenih
z največjim medsebojnim zaupanjem, so se v danes nepredstavljivih pogojih pisale zgodbe o življenju. Mnogo je bilo ranjenih, ki so preživeli zgolj in samo zaradi
oskrbe, deležne v partizanskih bolnišnicah. Skromnost
in nenehni strah pred odkritjem osebja v bolnišnicah ni
ohromilo, še več, ob pomisleku na bližajočega se sovražnika so najprej pomislili na druge, pomoči potrebne,
šele nato nase. V zadnjih julijskih dneh leta 1942 je bolnišnično osebje nedaleč od bolnišnice v kraški jami uredilo skrivališče za ranjene. Žal se je strahotna slutnja izkazala za pravo in že nekaj dni po tem so najtežje ranjene
iz bolnice odnesli v jamo, kjer je zanje skrbela 20-letna
bolničarka Marija Čepon - Mimica. Že naslednji dan po
selitvi, 30. julija, je v jami padla odločitev. Odločitev, ob
kateri nam še danes, toliko let po dogodkih, vzame dih.

Avgust - september - oktober 2018

Raje umreti, kot pasti
v roke sovražnikov. Le
dan je minil, ure so bile
štete, ko je zaradi izdaje skrivališča odločitev
postala realnost. V jami
so odjeknili streli. Ostala je tišina. Za njo pa so
prišla pričevanja preživelih.
Ta pričajo o neizmernem pogumu in predanosti, žal
tudi o izdaji, ki je pripeljala do te tragedije.
Da so vse vojne prizorišča neizmerne bolečine in trpljenja, ni potrebno posebej izpostavljati. Je pa treba vedno
in povsod še posebej izpostaviti tista dejanja, dogodke
in ravnanja, ki so v svoji brutalnosti in neizprosnosti
grobo kršila osnovna merila mednarodnega prava, za
katera ne moremo najti niti sledi razumevanja, četudi
gre za vojne okoliščine. Tudi na to nas opominjajo dogodki vojnih let tu na Ogenjci, ko je italijanski okupator
uničil in požgal tukajšnjo partizansko bolnišnico.
In sporočila o tragičnosti dogodkov izpostavljajo vprašanja osnovne človečnosti in spoštovanja vsaj najbolj
minimalnih okvirov civilizacijskih norm. Ta ne smejo
biti nikoli zapostavljena. To smo dolžni vsem žrtvam
takšnih ravnanj. Ne samo zaradi spomina ali zgolj razumevanja, kaj se je na našem ozemlju in drugod, praktično po celem svetu dogajalo v času druge svetovne
vojne, temveč zato, ker nam žal tudi danes mnoga vojna
žarišča po svetu kažejo prizore, ki pričajo o človeški nezmožnosti učiti se iz tragične zgodovine. Ti nam kažejo
boleče prizore o raketiranju bolnišnic, onemogočanja
humanitarnih koridorjev, o civilistih kot talcih …
Nemočno zremo v ta sporočila, z mislimi, kako malo
lahko storimo. Resda smo kot posamezniki in kot skupnost omejeni, včasih se zdi, da povsem nemočni, pa
vendar temu ni čisto tako. Sam osebno sem prepričan,
da nosi vsak izmed nas odgovornost, da po svoji moči
doprinese k medsebojnemu spoštovanju, toleranci do
različnosti, k razumevanju stisk ljudi in razumevanju
vrednot miru ter varnosti.
Zato še toliko bolj spoštujem in se vam iskreno
zahvaljujem, da ste organizatorji tega tradicionalnega
obeležja, da ste skupaj z obiskovalkami in obiskovalci
ostali neutrudni glasniki sporočila o dogodkih tistih
težkih vojnih let, ki ostajajo še kako aktualna tudi danes.
Ja, naš narod si je izboril svobodo in dediščina te svobode
je danes tudi dejstvo, da smo skupaj lahko – sicer
mnogo let kasneje – zaživeli v nam lastni, samostojni
državi. In prav zaradi obeležij, kot je današnje, nas
vsi prelomni dogodki narodove zgodovine, na katere
smo upravičeno zelo ponosni, ne uspavajo, temveč še
dodatno spodbujajo. Da svoboda, mir in varnost niso
samoumevne kategorije, temveč dragocena dediščina,
katere velik del so nam tudi z največjimi žrtvami
priborili naši borke in borci. Dediščina, ki jo moramo
znati ohranjati. Ne samo s spomini, temveč predvsem z
dejanji in ravnanji.
Hvala!
Foto: Jaka Bartol, Vinko Košmerl
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SPOMINSKA SLOVESNOST V DRAGI
Vsem nam je znano, da je pred petimi leti na področju
DRAGARSKE DOLINE ponovno začela delovati KO
ZZB Draga. Upravni odbor te organizacije je delo sprejel
resno in rezultati so dobro vidni.
Lično je bil obnovljen glavni spomenik v Dragi, nato še
dve manjši spominski obeležji – tudi v Dragi in pa letos še
skupen grob junakom na pokopališču v Dragi. Sredstva je
dodelila OBČINA LOŠKI POTOK.
Vsako leto poskrbimo, da je v juliju spominska slovesnost
pri spomeniku padlim v Novem Kotu ali pa v Dragi.
Za aktivno delo, pripadnost in trud, ki je bil vložen v teh
letih, je naša KO ZZB za vrednote NOB Draga prejela 26.
aprila 2018, ob državnem prazniku – dnevu upora proti
okupatorju, ZLATO PLAKETO za najboljšo krajevno organizacijo. To priznanje je v Ljubljani prejel predsednik
Anton Cimprič.
Vsekakor je to visoko priznanje in smo kot KO ZZB Draga nanj ponosni.
Letos je bila spominska slovesnost ob obletnici italijanske
ofenzive in v spomin na padle ter žrtve fašizma v Dragi. Prihod praporščakov je spremljal harmonikar Slavko.
Kulturni program smo pripravili sami, slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. MARTIN PREMK.

Na prireditvi je nastopil z avtorsko pesmijo “RDEČ SIJ
NAD BINKLOM” tov. Tone Šepec iz Starega trga pri
Ložu. Pesem je napisana trpečim BINKLARJEM v spomin in opomin drugim, kako sta vasici Stari Kot in Novi
Kot doživeli in plačali krvavi davek ob italijanski ofenzivi.
Udeležba ljudi na spominski slovesnosti je bila nepričakovano velika. Finančno so nas podprle vaške in agrarne
skupnosti Dragarske doline. Vsem se še enkrat zahvaljujem. Organizatorji smo se trudili vse izpeljati v najlepšem
in najboljšem redu, a smo kljub vsemu ob koncu naredili
»KIKS«! Presenetila nas je velika udeležba in podelili smo
premajhne obroke okusnega golaža. Ni nam bilo vseeno,
ampak napake nismo mogli več popraviti. Vsem se opravičujemo in zahvaljujemo za udeležbo.
Anton Cimprič, Predsednik KO ZZB Draga
Foto: Vesna Mikolič

RDEČI SIJ NAD BINKLOM
Poznano, splošno, ljudsko je Binkel, skupek dveh vasic, večji
Novi in pa malo manjši Stari Kot,
ker kleni Binklar ni trpel nasilja in krivic,
se je odločil za uporno in svobodno partizansko pot.
Iz mesta Čabra so hrumeli kamioni Mussolinijeve soldateske,
njen cilj je bil pokoriti binklarske vaščane,
del črnosrajčnikov je obkoljeval vasici iz smeri Podpreske,
če bi slučajno naleteli na uporne partizane.
V skupinah so rimski imperatorji prispeli do osamljenih kmetij,
kot divji Hotentoti so takoj pričeli uničevalni piromanski ples,
nad Binklom se je širil kakor kri rdeč ognjeni sij
in hiše, hlevi so goreli kakor srhljiv vulkanski kres.
Ognjeni zublji so požirali težko zgrajene revne domačije,
prestrašeni ljudje so v grozi tarnali, molili so, jokali,
pošiljali ponižne prošnje za rešitev vse do Božje matere Marije,
a kakor vedno, tudi tokrat jim svetniki niso pomagali.

Po dolgem času smo spet prisluhnili lepi pesmi M. Klopčiča z naslovom “Kurirček Andrejec”. Recitirali so jo
učenci Benjamin, Ana in Miha. Točno tako smo se jo
že davno tega mnogi učili v šoli. Slišali smo tudi pesmi
Izročilo in Samo en cvet, en češnjev cvet. Pevska skupina Binklarji je zapela nekaj partizanskih pesmi. Lepo je
izzvenela pesem Še veš, kako.
Letošnji dobitniki priznanj so bili: Franc Troha, Marija Troha, Franc Pantar, Marjan Cimprič, Franc Ješelnik,
Anton Cimprič, Občina Loški Potok in skupina Binklarji.
Priznanja je podelil tov. Jože Oberstar, član predsedstva
ZZB Slovenije in obenem predsednik za priznanja pri
ZZB Slovenije.
Zahvalo za dolgoletno podporo in članstvo v KO ZZB
Draga pa je prejela tov. ga. Rezka Marinčič.
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Kričavi besaljerji so Binklarjem uničevali skromno imovino,
zajete moške, ženske in otroke so zmerjali z banditi in cigani,
iz še ne gorečih hlevov so fašisti plenili prestrašeno živino,
misleč: “Spoznajte, puntarji, tako vas bomo pokorili Italijani.”
Zdaj brezdomne so gonili v spremstvu pušk na zbirna mesta,
natovorili nesrečnike na kamione, jih vozili v taborišča,
ostajala za njimi so vijugava domača prašna cesta
in goreča, strašna, dolgo tleča črna pogorišča.
Po tem dogodku sta ostala skoraj prazna Novi in pa Stari Kot,
ostali so spomini na gorje in nekaj manjših domačij,
na uporne prednike ponosni Binklarji so, novi rod,
ki s petjem pesmi o uporu in svobodi vnaša v vas svetlejši sij.
Tone Šepec
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PROSLAVA TO IN 13. VETERANSKI
POHOD OZVVS RIBNICA
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO R I B N I C A
Gorenjska cesta 9 A, 1310 Ribnica
OZVVS Ribnica je v soboto, 08. 09. 2018, organiziralo
srečanje članov OZVVS z nazivom 13. veteranski pohod. Srečanje je potekalo na območju občine Sodražica in so se ga poleg članov OZVVS Ribnica udeležile
delegacije OZVVS iz Kočevja, Velikih Lašč, Grosuplja,
Šmartna - Litije, Vrhnike - Borovnice ter Domžal. Srečanja se je udeležil tudi predsednik pokrajinskega odbora VVS Slovenije g. Janez Gregorič.
Vabilu na srečanje ob spomeniku vojne za Slovenijo
v Sodražici so se odzvali tudi g. Jože Levstek, župan
občine Ribnica, g. Blaž Milavec, župan občine Sodražica, ter nekateri občani. Oktet Gallus je najprej zapel
državno himno. Nato je udeležence pozdravil predsednik OZVVS Ribnica g. Franc Mihelič in pojasnil, da
poimenovanja 13. veteranski pohod ne smemo razumeti dobesedno. Pohod je pravzaprav le del današnje
prireditve in kot tak pomemben za doseganje bistvenih ciljev srečanja. Ti so:
■ obujanje prijateljskih vezi med udeleženci in sklepanje novih poznanstev

■

seznanitev udeležencev z razlogi, ki so narekovali postavitev spomenika osamosvojitveni vojni za Slovenijo v Sodražici

■

spomin na 50-letnico ustanovitve Teritorialne
obrambe Slovenije

■

prikaz lepot sodraške občine, njene zgodovine ter
problemov in možnosti razvoja

Sledil je nagovor župana občine Sodražica, v katerem
je predstavil občino. Nato je g. Peter Levstek pojasnil
aktivnosti v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, ki so
narekovale postavitev spomenika z napisom »Prebivalcem teh krajev za domovino in enotnost ob osamosvojitvi republike Slovenije 1990–1991«. Dolgoletni
poveljnik 27. območnega štaba TO Ribnica g. Milan
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Bavdek se osebno ni mogel udeležiti našega srečanja.
Napisal pa je pozdravni govor, ki ga je prebral predsednik OZVVS Ribnica. G. Rudi Rus je zaključil govorniški del programa s čustvenim govorom o aktivnostih
članov TO, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni na
območju sedanjih občin Loški Potok in Sodražica.
K slovesnemu značaju proslave je zelo pripomogel oktet Gallus, ki je po vsakem govoru zapel domoljubno
pesem, ob koncu programa pa dodal še dve pesmi.
Prijavljeni udeleženci pohoda smo se nato odpeljali v
Žimarice. Ob gostilni »Pri Lukatu« je bilo mesto začetka in zaključka pohoda. Funkcijo vodje pohoda je
prevzel domačin g. Janez Mihelič, profesor in dolgoletni ravnatelj OŠ Loški Potok. Opravil jo je odlično.
Po sodraški pešpoti nas je odpeljal preko zaselka Novi
Pot do ostankov rimskega zapornega zidu (Claustra
Alpinium iuliiarum). Med pohodom smo pohodniki
naredili nekaj kratkih počitkov, vodja pohoda Janez
Mihelič pa je čas počitka izkoriščal za izčrpne razlage
in opise sodraške pešpoti, naravnih in kulturnih znamenitosti v občini ter prikaz življenja in dela njenih
prebivalcev. Cilj pohoda je bil ostanek rimskega zidu.
Odkrit je bil ob gradnji ceste na Novi Pot. Ob cesti nanj
opozarja informativna tabla. Da bi bili udeleženci še
bolj seznanjeni z vrednostjo spomenika, je za dodatno
razlago rimskega zapornega zidu poskrbel g. Manfred
Detering, profesor in dolgoletni uslužbenec seizmološkega inštituta.

G. Manfred Detering nam je najprej pojasnil način postavitve rimskega zapornega zidu in njegov potek po
Sloveniji. Zgrajen je bil v 3. in 4. stoletju. V naši bližini so ostanki rimskega zapornega zidu še v občinah
Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok. Predstavil pa
nam je tudi geološko strukturo tal ob spomeniku in v
Sloveniji. Svojo razlago je zaključil z opisom seizmološke aktivnosti tal v Sloveniji ter dejavnikov, ki nanjo
vplivajo.
27

IZ NAŠIH DRUŠTEV
Po ogledu ostankov rimskega zapornega zidu smo se
pri kmetiji Marolt okrepčali s kavo in sladkim priboljškom ter se nato po isti poti vrnili na izhodiščno točko. Srečanje smo zaključili z okrepčilom v gostilni »Pri
Lukatu«.

gradbeniki. Ali bodo tako dobro ohranjeni tudi temelji današnjih stavb?

■

Naloga rimskega zapornega zidu je bila braniti občutljiva mejna področja pred nasilno naseljujočimi se
ljudstvi ter varovati sedež rimskega imperija. Svoje
naloge ni mogel opraviti, Rimljani so se zlili z ljudstvi,
pred katerimi naj bi jih branil. Nekateri zgodovinarji
navajajo kot glavnega krivca za propad rimskega cesarstva propad moralnih vrednot in premalo otrok.

■

Tovrstna opozorila poslušamo v današnjem času od
mnogih sociologov tudi pri nas. Bralcu prepuščam
sodbo, ali se dovolj zavedamo, da je »zgodovina učiteljica življenja«.
Besedilo: Franc Mihelič
Foto: Anton Perhaj

Ob zadovoljstvu, da je organizacija srečanja uspela tako
z izvedbo proslave kot tudi pohoda in izobraževalnega
programa ob njem, se nam je utrnilo nekaj misli:

■

Ostanek rimskega zidu je skriti biser, ki nam je premalo znan. Čaka, da bo odkrit, bolj predstavljen javnosti, in da bo postal pomemben dodatni element
turistične ponudbe kraja.

■

Temelji zidu so po najmanj 1.600 letih še danes dobro
vidni. Dokazujejo, kako dobri mojstri so bili rimski

IZLET OD KOBARIDA DO NOVE GORICE
Poletje je za
nami in mnogi smo vroče
dni izkoristili za oddih
in sprostitev.
Nobena izjema nismo niti
Potoški fantje.
Medtem ko
mnogi obiščejo obale naših
južnih sosedov, pa smo mi zavili kar proti slovenski Primorski. Naš sestav sicer ni bil popoln, a vseeno smo se
na sončno sobotno jutro polni entuziazma odpravili na
pot.
Prvi postanek je bil načrtovan v Kobaridu, a smo si zaradi obilice časa med potjo privoščili ogled Solkana. Ta
se lahko pohvali s svojim znamenitim mostom, ki ima
največji kamniti lok na svetu.
Ob reki Soči nas je pot vendarle pripeljala v Kobarid,
kjer smo si ogledali tamkajšnji zgodovinski muzej. Na
začetku nas je toplo sprejel vodič in nas popeljal po sobah, kjer smo lahko opazovali pestre zbirke ostankov
prve svetovne vojne, še posebej soške fronte. Ogledali
smo si tudi krajši dokumentarni film, ki je natančno
prikazal 12. soško bitko, znano tudi kot »čudež pri Kobaridu«. Ob koncu ogleda smo se iskreno zahvalili vodiču, ki je bil ves ta čas odprt za vsa naša vprašanja, in
kot se za pevce spodobi, v muzeju tudi zapeli.
Ovinkasta cesta nas je nato vodila v vas Robidišče, ki
prav tako ni bila v našem prvotnem načrtu. Mnogi
smo za ta kraj slišali prvič, zanj pa velja, da je to najbolj
zahodno ležeča vasica v Sloveniji. Ker je kraj odročen,
je zelo miren in ravno pravšnji za sprostitev. Za krajši
čas smo posedli ob pijači, občudovali razgled po dolini
ter si vmes tudi kakšno zapeli.

Potem smo se ponovno spustili v
dolino in obiskali
še en prelep kotiček Posočja. Most
na Soči je kraj,
kjer si Soča za trenutek oddahne na
svoji poti od Trente do morja. Tu je
namreč umetno
akumulacijsko jezero, po katerem
je kraj danes najbolj znan. Ob njem smo se sprehodili
in za kratek čas obstali ter občudovali smaragdno barvo reke.
Dan je že prehajal v večer, ko smo se pripeljali v Novo
Gorico, ki je bila hkrati zadnja postojanka našega izleta. Gre za mlado in živahno mesto, veliko ljudi pa
privabi prav zaradi pestre izbire kulturnih dogodkov
in ostalih prireditev. Tudi Potoški fantje smo prišli tja
z istim namenom. Na tako imenovani »Poletni sceni«
v središču mesta smo z zanimanjem prisluhnili petju
Primorskega akademskega pevskega zbora Vinko Vodopivec. Po njihovem nastopu pa smo malce nepričakovano, a vendarle odločno na odru zapeli tudi mi.
To je bilo tudi zadnje dejanje našega izleta, ki nam bo
vsem ostal v lepem spominu.
Z mislimi pa že vsi strmimo k našemu naslednjemu cilju. Pripravljamo namreč koncert ob peti obletnici našega delovanja, ki bo 3. novembra v telovadnici osnovne šole na Hribu. Za udejanjenje le-tega bo potrebno
še veliko vaj in odrekanja, a vseeno ga vsi nestrpno
pričakujemo, saj je to naš največji projekt do sedaj. Z
veliko vnemo in zagnanostjo pričenjamo novo pevsko
sezono, za katero verjamemo, da bo polna izzivov in
uspehov.
Aljaž Kordiš
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TEK PO SLEDEH MEDVEDA IN IGRE BREZ MEJA
Poletje se počasi poslavlja in
kljub temu da smo že zakorakali v jesen, lahko namenimo
par besed o »nevtralskem«
dogajanju v letošnjem poletju.
V tem letnem času izvedemo
našo največjo prireditev Igre
brez meja, letos pa smo že
četrtič zapored »tekli po sledeh medveda«. Igre brez meja
smo kljub muhastemu poletju
priredili na lepo sončno nedeljo, 12. 8. Dan prej, torej v
soboto, 11. 8., pa smo izvedli Tek po sledeh medveda, ki
šteje tudi za Notranjski tekaški pokal. Štart in cilj teka
sta v Retjah, proga pa poteka po makadamskih poteh do
Bloščka in nazaj. Proga je dolga 7,5 km, vendar zaradi
svoje razgibanosti velja za eno težjih v omenjenem pokalu. Glavnega teka se je udeležilo 85 tekačev in tekačic,
v osnovnošolskih tekih, ki ravno tako štejejo za Notranjski tekaški pokal, pa je skupaj nastopilo 34 tekačev in
tekačic. Po uradni razglasitvi rezultatov pa je prisotne
zabaval domači ansambel Potoški fantje. Kljub tehnično
zahtevni progi smo bili deležni pohval glede dobre organizacije, ne samo s strani organizatorja pokala, ampak
tudi s strani tekačev, ki se radi vračajo v naše lepe kraje.

Naslednji dan, torej v nedeljo, 12. 8., pa smo izpeljali že tradicionalne Igre brez meja. Sodelovalo je devet
ekip, ki so se pomerile v petih igrah. Poleg tradicionalne
igre – molže so se ekipe pomerile še v igrah letni slalom, smrdljivi »čouli«, »bušo« ven ter pobiranje sadja
iz vode. Zmagala je ekipa Tamladi Retjanci pred ekipo
Volčjaki, tretje mesto pa sta si delili ekipi Mušketirji in
Malnarji. Sodelovale pa so še ekipe Morostarji, Čehi,
Madžari, Ranč Kapuna in Nevtralci. Igre so seveda zabavnega značaja, saj velja slogan »važno je sodelovati,
ne zmagati«. Kot običajno smo tudi letos po končanih
igrah pripravili veselico, na kateri je obiskovalce zabaval
ansambel Nemir. Izvedli smo tudi nagradno tombolo
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z bogatimi nagradami, glavna nagrada je bil robotski
sesalec. Seveda nismo pozabili tudi na najmlajše, ki sta
jim bila namenjena napihljiv grad in napihljiv tobogan.

Tudi letos smo za hrano in pijačo pridno skrbeli nevtralci in nevtralke.
Prireditve se je udeležilo zelo veliko obiskovalcev, pa ne
samo iz našega kraja, temveč tudi iz sosednjih občin in
ostalih krajev naše domovine, kar potrjuje dejstvo, da
gre za že zelo uveljavljeno prireditev.

Sama prireditev pa velja za zelo zahtevno z organizacijskega in finančnega vidika. Zato se nevtralci zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k njeni izvedbi,
sponzorjem, ki so nas podprli s finančno-materialnimi
sredstvi, ter lokalni skupnosti.
Jure Lavrič, Nevtralia klub
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POHOD PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
Prav posebna zahvala vsem donatorjem, ki so nam s
finančne plati pomagali realizirati naš največji projekt.

V soboto, 21. 7. 2018, smo se pohodniki zbrali v Novem Kotu, kot vsako leto doslej. Na štartu je bilo okoli
150 pohodnikov. V Novem Kotu so nas lepo postregli
z jutranjo kavico in s sladkimi dobrotami, nato smo
dobre volje in športno razpoloženi krenili na pot. Četica pohodnikov se je lepo vila po naši neokrnjeni naravi. In prav lepo nas je bilo videti, ko smo tako drug za
drugim stopali po stezicah naših prednikov.
Trasa pohoda je bila tokrat zares čudovita. Mnogo pohodnikov jo je pohvalilo. Mi v našem društvu pa bomo
pohvalili tiste, ki so poskrbeli, da je bila trasa očiščena
in odlično pripravljena za pohod. Dobro voljo in svoj
prosti čas za čiščenje trase so odstopili: Andrej Lavrič,
Matjaž Pajnič, Simon Ortan, Rado Ruparčič, Blaž
Pajnič, Tit Ortan, Branko Poje. Pot je bila lepo speljana, narava je bila poletno razposajena, razgled nad
Podplanino pa je bil čudovit. Hoja po tej poti je bila
zanimiva in del nad Čabranko je bil tudi prav poseben.
Veliko smo se nasmejali in mnogo poklepetali. Na
postajah so gasilci PGD Trava in PGD Podpreska
poskrbeli, da smo dobili vodo. V Podplanini je bil
postanek malce daljši in domačini, ki jih ni veliko, so
se zelo potrudili in nas lepo postregli. Na mizi je bilo
veliko dobrot, še najbolj pa sta nas razveselila njihova
dobrodošlica in nasmeh na obrazu. Podplanina, hvala
za čudovit sprejem.
Vreme nas je zjutraj pozdravilo v sončnih barvah, a tja
proti popoldnevu nas je poškropil tudi dež. A vseeno
smo prišli uspešno in varno do cilja, zopet nazaj v Novi
Kot. Tam nas je čakal odličen golaž, ki ga je pripravil
kuhar Davor. Ker pa smo imeli še dovolj moči za druženje in ples, smo ob zvokih ansambla Ugib zaplesali
še pozno v popoldne in se zabavali. Prijetno utrujeni
smo zapustili Novi Kot in pomahali naslednjemu, 18.
tradicionalnemu pohodu v pozdrav.
Ne moremo mimo tega, da ne namenimo besed
zahvale podjetju Dana, ki nam je doniralo vodo in
druge tehnične pripomočke, ki nam pomagajo pri
izvedbi pohoda.
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Denarna sredstva za pohod so donirali:
– DIGIT, trgovsko-proizvodno podjetje,
import-export, d. o. o.
– Gazeta, finančno-računovodske storitve in
posredništvo, d. o. o.
– Anis trend proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o.
– Grgurič Branko
– Posek in spravilo lesa Dušan Zbačnik, s. p.
– Tomles, Tomaž Knavs, s. p.
– Ster-les, posek in spravilo lesa, Sterle Janez, s. p.
Podjetju DIGIT d. o. o. se zahvaljujemo za večletno
podporo našemu društvu. To nam daje dodatno motivacijo, saj je nekomu zelo mar, da se društvo ohranja
in da se v Dragarski dolini še kaj dogaja.
Velika hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pomagali pri izvedbi letošnjega pohoda. Veliko je organizacije, potrebno si je razdeliti naloge. Vsi ste opravili
svoje naloge in poskrbeli, da je vse potekalo pravilno
in brez zapletov. Tanji Križ, bolničarki PGD Trava, se
zahvaljujemo za spremstvo na pohodu.

Dragi pohodniki, ohranite dobro voljo in veselje do
pohodništva ter nas obiščite drugo leto na 18. tradicionalnem pohodu v Novem Kotu. Do takrat pa veliko,
veliko lepega. Se kmalu vidimo, saj veste, leto se hitro
obrne.
Za KŠD Draga
Nevenka Dražetić
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
V deželo se je prikradla jesen in odela naravo v pisano paleto barv. V septembru so se ponovno
odprla šolska vrata za letošnje osnovnošolce in dijake, ki so se v novem šolskem letu podali na
razburljivo pot nabiranja novega znanja in izkušenj. Tudi za naše zveste bralce se je na knjižnih
policah znašlo marsikaj zanimivega!
JOHANNA LINDSEY
Zimske strasti
Vikinški zavojevalci priplujejo čez
ledeno morje in ugrabijo lady Brenno.
Vendar si neustrašna keltska lepotica
priseže, da ne bo noben barbarski
Viking nikoli njen gospodar, tudi čeden
in mogočen Garrick Haardrad ne.
Garrick, sin neprizanesljivega vikinškega
poglavarja, je vajen, da je vedno vse po njegovem. In zdaj
jo zahteva zase. A njena neomajna želja po maščevanju
začne kopneti, ko spozna njegovo nežno dušo in ko
ji njegova nezaustavljiva privlačnost vzame sapo, ko
njegovi poljubi v njej netijo požare strasti in se tako v
dolgih, mrzlih nordijskih nočeh med njima začnejo plesti
neizbrisne ognjene vezi večne ljubezni.

CATHERINE ANDERSON
Anniejina pesem
Annie Trimble živi v osamljenem
svetu, v katerega nihče ne vstopi ali ga
razume. Nežno in lepo kot občutljiv
cvet oregonske pomladi jo mesto, ki je
ne razume, izobči. Ampak krutost ne
more uničiti ljubezni, ki jo Annie nosi v
srcu. Ko Alex Montgomery izve za krivico, ki jo je utrpela
Annie, priseže, da bo naredil vse, da bi to popravil – tudi če
to pomeni poroko z njo. Niti pomisli ne, da se bo zaljubil
v njeno otroško nedolžnost, njene ženstvene čare in njen
čudoviti pogled na svet, pa vendar postane ujetnik njenega
prelepega napeva ljubezni.

IGOR KARLOVŠEK
Preživetje
Gre za pustolovsko-kriminalni mladinski
roman, ki vešče opisuje način preživetja v
naravi, natančneje v kočevskih gozdovih.
Roman se problematike odraščanja loteva
prek napete pustolovske zgodbe ter odlično
združuje dva pola preživetja – naravnim in
človeškim oviram navkljub.
Najstnik Simon je up slovenskega smučanja, tudi v
mednarodnem okolju se uvršča na najvišja mesta na
smučarskih tekmovanjih. Potem pa doživi prometno
nesrečo. Zanj je smučanja konec. Njegov oče se s tem ne
more sprijazniti in Simon ima zato občutek, da je za očeta
postal slabič. Da bi se izkazal in bi mu oče dal priznanje, se
odloči, da bo med počitnicami mesec dni preživel v gozdu
brez vseh civilizacijskih pomagal. To ni tako preprosto, kot
si je predstavljal, a tretji teden se je življenja zunaj civilizacije
že navadil. Takrat naleti na dvanajstletno deklico, ki ubeži
svojim ugrabiteljem. Simon ji pomaga, da se reši.

LEE CHILD
Polnočna linija
Reacher se brezciljno sprehaja po ulici
majhnega mesta. Ko v izložbenem
oknu zagleda majhen ženski prstan
vojaške akademije West Point, ga
prevzame radovednost. Le zakaj bi se
nekdanja kadetka ločila od svojega težko
zasluženega prstana? Reacher se odloči, da jo bo poiskal,
kar ga pripelje na sled kriminalne preprodajalske verige.
Kot Big Foot, ki pride iz gozda, se znajde v odročni gorski
pokrajini sredi Wyominga. Ima le eno in edino željo:
poiskati lastnico. Če je z njo vse v redu, ji bo vrnil prstan in
odšel. Če ne – se je pripravljen boriti do konca.

CAMILLA LÄCKBERG
Čarovnica
Ko s posestva na obrobju Fjällbacke
izgine štiriletna Linnea, to obudi tragične
spomine. Pred tridesetimi leti je z istega
posestva izginila majhna deklica, ki so jo
pozneje našli mrtvo. Umorjeno. Takrat
so obtožili trinajstletni dekleti, da naj bi jo
ugrabili in ubili. Na sodišču so ju spoznali za krivi, vendar
so ju pozneje zaradi mladosti izpustili. Ena od njiju zdaj živi
mirno življenje v Fjällbacki, druga se kot slavna igralka prvič
po tistem dogodku vrne v rodni kraj. Prebivalci Fjällbacke
se v velikem številu odzovejo na iskanje Linnee in jo tudi
najdejo. Golo, zraven istega gozdnega bajerja, kjer je bila
najdena prva deklica. Po malem naselju se razširi strah. Bi
lahko bilo v nevarnosti še več deklic? Patrik Hedström začne
s sodelavci na policijski postaji Tanumshede preiskovati, ali
obstajajo povezave med obema primeroma, na pomoč pa
jim priskoči pisateljica Erica Falck, ki želi napisati knjigo o
dogajanju pred tridesetimi leti. Preiskava odpre številne rane,
začnejo se pritiski, strah prebivalcev pred neznanim pa dobi
strašne posledice.

SARAH MACLEAN
Vojvodinja se ločuje
Seraphina
Bevingstoke,
vojvodinja
Havnska in ena od Talbotovih sester,
se po slabih treh letih vrne v London,
vkoraka v parlament in zahteva ločitev od
prešuštnega moža. Le tako bo lahko po
tistem, ko je izgubila vse, znova zaživela.
Malcolm Bevingstoke, vojvoda Havnski, se je ves ta čas
trpinčil, ker je ljubljeno ženo odgnal od sebe. Povsod jo je
zaman iskal in zdaj se mu ponudi priložnost, da jo znova
osvoji. Zato ji predlaga kupčijo: svobodna bo, brž ko mu
najde svojo zamenjavo. Seraphina mora tako celo poletje
prebiti v bližini moža, ki ga ne mara več, a se mu vseeno ne
more upreti.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Vsem
osnovnošolcem in dijakom želimo uspešen začetek novega šolska leta! Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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BOJ ZA SLOVENSTVO V DRAGARSKI DOLINI
Zagovorniki ponemčevanja Dragarske doline niso izbirali sredstev za dosego svojega cilja. Ob koncu 19. stoletja
prebivalci te doline vsaj v večini niso bili najbolj navdušeni nad »prostovoljnim« prevzemanjem vsiljevane nove
pronemške identitete, saj so se skozi stoletja v interakcijah skupnega življenja s prebivalci iz sosedstva (kljub
nemškemu poreklu in nekaj drugačnim navadam) v jeziku in kulturi z njimi popolnoma poistovetili. Zagovorniki
ponemčevanja celega področja ne glede na dokazano dejansko nemško poreklo nekaterih staroselcev so zato
poskušali z večjimi pritiski na ljudi, ki so v kraju vodili vzgojno-izobraževalne in upravno-pravne funkcije.
Vendar pa so bili takratni duhovnik, učitelj in župan zavedni Slovenci dovolj trdnih prepričanj in karakterjev, da
so lahko z enako mislečimi slovenskimi domoljubi na »višjih položajih« v takratni ureditvi uspešno kljubovali
tovrstnim pritiskom. Ob tem ni nepomembno dejstvo, da sta bila nemško poreklo in uporaba nemškega jezika v
očeh okrajnega glavarstva v Kočevju skoraj obvezna, prebivalcem, ki so se ga posluževali, pa je glavarstvo dajalo
določene prednosti tako pri urejanju upravno-pravnih zadev kot tudi pri popolnoma vsakdanjih stvareh. Ena
od metod pa so bili tudi pritiski na »zaslužek«. Nemški gozdarski uslužbenec v Dragi se je najverjetneje skupaj
z nadrejenimi spomnil, da bi lahko dodeljevanje prevoza hlodov na žage pogojevali s pronemško usmeritvijo
furmanov. Dejstvo, da je s tem ogrozil eksistenco velike večine prebivalcev Dragarske doline, mu očitno ni delalo
prevelikih preglavic. O tej »gospodarski« potezi in o odgovoru nanjo se je v Slovenskem narodu z dne 5. 10. 1905
ohranil zapis:
Boj zoper nemško nasilnost. Iz Loškega potoka.
V burnih časih živimo, saj so razni podvigi in preobrati
kar na dnevnem redu. Kaj čuda torej, ako je bilo pred
nekaj dnevi tudi pri nas močno zavrelo. Ni sicer tekla
kri in niso padale glave, vendar je dogodek vreden, da
se zabeleži.
Znano je že slovenski javnosti, kako obupen boj za svoj
obstanek bijejo Slovenci v sosednji občini Draga. V očigled prav nesramnemu terorizmu, ki se je bil uprizoril
napram njim, se je le čuditi, da so zbrali v sebi toliko
moči, da so o pravem času vrgli raz sebe vsenemški jarem, v katerega so bili že skoraj vklenjeni, in da so prodrli s svojimi kandidati pri zadnjih občinskih volitvah.
Zmaga Slovencev pri občinskih volitvah pa ne daje miru
knez Auerspergovemu lisjaku v Podpreski in zato si je v
svojem gnevu izmislil nov napad na slovenstvo v Dragi.
Kdor ni volil vsenemško, ne sme več v knez Auerspergove
gozde, tako se je glasilo dnevno povelje knez Auerspergovega mogotca v Podpreski. In prav to je bilo povod, da
je bila zavrela kri v junaških prsih sicer mirnih, tihih in
ponižnih prebivalcev Loškega potoka. Jedva, da se je bil
izvedel naklep gozdarja Künzla, že so se zbrali posestniki in obenem vozniki iz Loškega potoka ter so v svesti si
svoje moči in svojih narodnih dolžnosti soglasno sklenili,
da se ne udeleže vožnje g. Žagarjevih krclov iz knez Auerspergovih gozdov, ako se tudi samo enemu Slovencu
iz draške občine zabrani vožnja omenjenih krclov. Svoj
neomahljivi sklep so potem nemudoma naznanili gosp.
Žagarjevim uslužbencem in ti gosp. Žagarju samemu.
Napočil je bil dan 25. minolega meseca, ko se je imelo
sklepati pogodbe glede vožnje omenjenih krclov. Že zgodaj v jutru so se zbrali vrli možje iz Loškega potoka pri
priljubljenem bivšem županu g. Rusu ter so tu čakali na
svoje sobrate iz draške občine. Še prej, preden so prišli
pričakovani, se je prigugal na svoji kočiji gozdar Künzl iz
Podpreske, ki je samozavestno in vidno vesel zrl predse,
prepričan, da je končno vendarle napočil dan, ko se bode
lahko maščeval nad nepokorneži, ki niso hoteli ukloniti
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svojega tilnika pred njegovimi nasilstvi. Kmalu za njim
pa so ponosno prikorakali tudi pričakovani slovenski posestniki in vozniki iz Lasca, Podpreske in Drage, ki so
bili najprisrčnejše sprejeti od pričakovalcev. Naravnost
ginljivi so bili prizori, ko so pri g. Rusu zbrane preproste
slovenske korenike obnavljale pobratimstvo ter si v svetem navdušenju za dobro slovensko stvar krepko segale v
roke z zagotovilom medsebojne pomoči na podlagi gesla:
»Eden za vse, vsi za enega.«
Tako združeni in navdušeni slovenski vozniki so odkorakali potem skupno na Hrib, kjer se je imelo vršiti pogajanje zastran vožnje krclov. Tja dospevšim prebere g.
Žagar svoje pogoje. Ko je končal, se je oglasil k besedi g.
Fran Turk, posestnik in trgovec na Liscu, kot pooblaščenec združenih slovenskih voznikov, ter vprašal, ako
je res, da se namerava izključiti od vožnje krclov one
slovenske voznike, ki niso hoteli zatajiti svoje slovenske
matere pri zadnjih občinskih volitvah v Dragi. Komaj
je stavil vprašanje, že se oglasi gozdar Künzl, razvije
neki listič ter prečita imena onih, katerim se zabranjuje
vožnja Žagarjevih krclov. To je bil pač višek vsenemške
predrznosti! Torej o zaslužku, ki ga daje slovenski podjetnik, naj bi odločeval zagrizen hajlovec, ki pri tej stvari
ne bi smel imeti sploh nobene besede! Kje pod solncem
je še kaj enakega mogoče?! Komu ne bi vzkipela kri, ko
sliši kaj takega? Da niso mogli ostati mirni in hladni
navzoči slovenski vozniki, je torej samo ob sebi umevno.
Zato pa se ima gozdar Künzl zahvaliti premišljeni treznosti slovenskih mož ter njih preveliki ponižnosti, da ni
dobil na svoje brezmejno drzno in nesramno izzivanje
zasluženega odgovora. Slovenski vozniki so se namreč v
svojem velikem ogorčenju omejili edinole na izjavo, ki jo
je podal v imenu vseh g. Turk, poudarjajoč, da prepuščajo združeni slovenski vozniki radovoljno vožnjo krclov
Kočevarjem iz Mozlja, ki še krav nimajo, da bi jih izpeljali, da pa se vožnje krclov ne udeleže, ako se zgodi najmanjša krivica onim voznikom, ki svojega slovenskega
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prepričanja ne prodajo za nobeno ceno gozdarju Künzlu. Gosp. Žagar je izkušal pomiriti razburjene duhove

in je posebno naglašal, da oddaja vožnjo krclov on, a ne
gozdar Künzl. Toda razburjenost je bila prevelika, da bi
jo bile mogoče zajezile pomirljive besede g. Žagarja.
Vsi slovenski vozniki so se dvignili kakor en mož in ogorčeni zapustili pogajališče ter odšli skupno k loškopotoškemu županu g. Bartolu, in sicer s trdnim sklepom, da
vožnje krclov ne prevzamejo, ako se izključi od vožnje
tudi en sam slovenski voznik. Tudi gozdar Künzl je odšel ves potrt, ko je uvidel, da proti možatemu nastopu
zavednih Potočanov ničesar ne opravi in da v očigledno
pričakovanem in tako silnem odporu ni misliti na maščevanje nad onimi vozniki, ki se ne pokore njegovi politiki in se ne klanjajo pred vsenemškimi bogovi. Združeni
slovenski vozniki niso hoteli ničesar več slišati o pogajanju zastran vožnje krclov in so šele potem, ko so dobili
popolno zagotovilo, da se od vožnje ne bode izključil nobeden slovenskih voznikov, izvolili iz svoje srede četverico mož, ki so končno vožnjo pogodili z gosp. Žagarjem.
Tako so zmagali združeni slovenski poštenjaki z geslom:
»Eden za vse, vsi za enega.«
Navdušenja ni bilo kraja ne konca in ravno v trenutku,
ko je mogočno donila veličastna slovanska himna »Hej
Slovani«, je zapuščal gozdar Künzl ves poparjen Loški
potok. Čast in slava zavednim možem 1oškopotoškim,
ker oni nam kažejo, kako se mora ravnati, da se otresemo nadležnega in drznega tujca!

Delo v gozdu je bilo več desetletij enako. Lastnik fotografije Rajko Pajnič

Vozniki so se, sodeč po opisu v članku, zbrali najverjetneje na vrhu Hriba pri hiši g. Rusa (danes Rusova hiša),
kjer je bila še nekaj let prej tudi gostilna. Na pogajanja
pa so odšli v spodnji del Hriba, kjer je bila tudi občinska
zgradba. Po končanih pogajanjih so se verjetno zadržali
v gostilni župana Bartola (danes pri Birtku).
Na Travi pa so pronemško usmerjeni aktivisti na volitvah očitno uspeli s svojim človekom, o čemer lahko
beremo v Slovenskem narodu z dne 7. 3. 1899:
Avgust - september - oktober 2018

Konj je bil v gozdu vedno nepogrešljiv. Lastnik fotografije Rajko
Pajnič

Iz Drage, 5. marca. Pred 2 letoma je prišlo županstvo
občine Trava vsled neprevidnosti Slovencev in nesramne sleparije s pooblastili pri občinskih volitvah v nemške roke. Kot skrbni očetje nemškega (?) naroda izvolili
so svojim voditeljem duhovitega učitelja, g. Otmarja
Herbsta, kateri je ob jednem občinski tajnik, zastopnik
„Südmarke", pospešitelj „Schulvereina" in Bog se vedi,
kaj še vse. Zaprisegel jim je in to nalogo še danes zvesto
izpolnjuje, da hoče „Germaniji" posvetiti vse svoje moči
in jo braniti do zadnje kaplje krvi. Njegova pisarna se je
spremenila že v pravcato Wolfovo kancelijo. Uraduje se
vse v nemškem jeziku, na obč. zavitkih čitaš „Gemeindeamt in Obergrass – in nič druzega, celo nemški razglasi
se pošiljajo v Drago! Dne 26. minolega meseca razkoračil se je pod lipo travljanski občinski sluga in nekaj trobil
v nemškem jeziku, česar ni nihče razumel. Uboga lipa!
Gotovo bi se pustila raje posekati kakor pa poslušati
vedni: „Kundmachung". Neki zavedni Starokotar se je
vendar oglasil z mirno opazko: »Povej mi tako, da bom
tudi kaj razumel, saj sem jaz tudi iz travljanske občine.«
Razkačeni sluga se spne kakor petelin in ves razkačen
zavpije: »Kaj tebi mar!?« Temu zagrizencu so se pridružili ostali renegati in se kakor ljuti levi poganjali za
sveto nemščino. Le miroljubnim možem se je zahvaliti,
da ni prišlo do zaušnic ali celo do krvavega boja. »Torej
nam nič mar,« tako so tožili Starokotarji in zagovarjali svoje pravice. »Pritožili se bomo na deželno vlado in
povedali, da tudi mi plačujemo za občinskega slugo na
Travi, ter zahtevali če ne samo slovenske, vsaj dvojezične razglase.« Prav je tako! Skrajni čas je, da se Starokotarji zdramijo in odločno upro nasilni germanizaciji.
Gospodje deželni poslanci, deželnozborsko zasedanje je
pred pragom, tvarine za Drago in Travo je čez mero na
razpolago – ali boste še vedno molčali?
SE NADALJUJE.
Vlado Mohar
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V SLOVO

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a na njo spomin bo
večno ostal.

Jok, solze, žalostni vzdihljaj
ne vrnejo te nam nazaj.
Le nemo nam pogled strmi
v tvoje blage, ugasnjene oči.

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in prababice

IVKE POJE
(1936–2018)
iz Pungerta 2
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje in sveče.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
ob boleči izgubi očeta, dedka, pradedka, brata in strica

ALOJZA DEBELJAKA
s Hriba 62
(3. 8. 1928–3. 7. 2018)
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, znancem,
prijateljem in sosedom za darovano cvetje, sveče in
maše ter izrečena sožalja, Domu starejših občanov
Loški Potok, cerkvenemu pevskemu zboru in župniku
za opravljen poslovilni obred in vsem, ki ste ga ob tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

VODENA VADBA
z dolgoletno tradicijo različnih telesnih vaj in drugih tehnik ponovno od septembra
dalje v Loškem Potoku.
Uravnotežite se z JOGO –
za dobro počutje je treba ohranjati psihofizično ravnovesje, za izboljšanje življenja na
katerem koli področju pa je treba narediti nove korake, si vzeti zelo malo časa in denarja zase, več pa ljubezni, samospoštovanja, poguma, strpnosti, notranjega miru …
JOGA POMAGA
vzdrževati zdrave telesne procese, prožno hrbtenico, sklepe in mišice, odpravlja bolečine le-teh, glavobole, slabo spanje, depresijo, uravnava krvni tlak, prebavo, krepi imunski in dihalni sistem, kosti, vzdržuje hormonsko ravnovesje,
življenjsko energijo, pomirja, pomlajuje telo in duha, izboljšuje koncentracijo, držo telesa, počutje, odpravlja stres, širi
zavest, ustvarjalnost, energijsko polje, poglablja samospoznavanje, pozitivne misli, dobre medosebne odnose …
Vabljeni na začetno in nadaljevalno vadbo v Loškem
Potoku v OŠ ob torkih ob 19.00 v OŠ – OBVEZEN
VPIS in informacije na 041 397 789; FB: Društvo
Joga v vsakdanjem življenju Ribnica, www.jvvz.org/
ribnica; jogaribnica@.siol.net
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica, včlanjeno
v Zvezo joga društev Slovenije, polnopravno članico
Olimpijskega komiteja Slovenije
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KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT
Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5
1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

Nova vas

'(/291,ÿ$6
PON - PET: 8.00 - 18.00
62%

Nedelje in prazniki: zaprto.

KLESANJE ČRK
Miro Cvar
tel.: 041 958-471
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(6. oktober, 3. november in 1. december 2018) 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!

Avgust - september - oktober 2018
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Ob praznovanju občinskega praznika
vas vljudno vabimo na

SLAVNOSTNO PRIREDITEV S KULTURNIM PROGRAMOM IN
PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ,
ki bo v soboto, 6. oktobra 2018, ob 18. uri
v telovadnici osnovne šole dr. Antona Debeljaka na Hribu v Loškem Potoku.
Po uradnem delu bo sledil nastop ansambla SPEV.
VABIMO VAS, DA SE V SKLOPU OBČINSKEGA PRAZNIKA UDELEŽITE TUDI
NASLEDNJIH PRIREDITEV:
PETEK, 05. 10. 2018, ob 15.00:
ODPRTJE NOVEGA PRIZIDKA VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI
Prizorišče: igrišče pred novozgrajenim prizidkom vrtca pri šoli na Hribu v Loškem Potoku
Organizatorja: Osnovna šola dr. Antona Debeljaka in Občina Loški Potok
•

PETEK, 05. 10. 2018, ob 18.00:
ODPRTJE RAZSTAVE DEL 15. LIKOVNE KOLONIJE IN
6. OTROŠKE USTVARJALNICE
Prizorišče: Kulturno-turistični center na Hribu v Loškem Potoku
Organizator: Turistično društvo Loški Potok
•

SOBOTA, 13. 10. 2018, ob 17.00:
PRIREDITEV »ROKODELCI DRAGARSKE DOLINE NEKOČ«
Prizorišče: Dom krajanov v Podpreski
Organizatorja: Društvo upokojencev Draga in Kulturno-športno društvo Draga
Vljudno vabljeni!

