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Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl, 
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

Grafi čna realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o., 
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje

Fotografi ja na naslovnici: Občinski nagrajenci 2018 
z županom 
Foto: Vinko Košmerl

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 fotografi jo 
v formatu JPG ali podobno. Fotografi j, 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 
fotografi j in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: 
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki 
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški 
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški 
Potok 17, 1318 Loški Potok.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV je 1. februar 2019.

ODMEVI

Zaradi preureditve otoka z lipami v cen-
tru Hriba ter odstranitve starih dotraja-
nih lip sedaj ob novoletni okrasitvi v otok 
namestimo smreko, ki naj bi jo vsako leto 
prispevale agrarne skupnosti iz naše obči-
ne. Zato se Občina Loški Potok zahvaljuje 
Agrarni skupnosti Travnik za podarjeno 
smreko v letu 2017 in Agrarni skupnosti 
Mali Log za podarjeno smreko v letu 2018. 
Zahvala gre tudi podjetju Gozdna dela in 
vzdrževanje cest Žagar Jože s. p. za posek, 
transport in namestitev ter podjetju EL-
MAR, Aleš Marjanovič s. p. za okrasitev 
smreke. S to okrasitvijo smo ustvarili še 
dodatno praznično vzdušje v pričakova-
nju božiča in novega leta.

Hvala vsem!

ZAHVALA

Spoštovani bralci Odmevov,

želimo vam vesele praznike in veliko zdravja in sreče v 

novem letu 2019! Upamo, da boste Odmeve še naprej 

radi brali, saj se bomo potrudili, da bi vam pripravili čim 

več zanimivih novic.

Uredništvo Odmevov 
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Najprej zahvala vsem, ki so 
glasovali zame, za izkaza-
no zaupanje na županskih 
volitvah. 79,84 % glasov 
pomeni veliko podporo 
dosedanjemu delu, hkrati 
pa tudi obvezo, da delam 
z enakim tempom naprej v 
korist občine, torej občank 
in občanov. 

Seveda pa podrobnejši pogled na rezultat kaže pre-
cejšnje razlike v podpori po posameznih voliščih. Na 
volišču v Dragi je protikandidat dobil večinsko pod-
poro, na drugih voliščih pa je večina občanov glaso-
vala zame. Največje podpore sem bil deležen na Hribu 
(97,54 %)  in v Travniku (92,09 %). Nekaterim sem se 
s svojim delovanjem pač zameril, drugi so očitno me-
nili, da se nisem lotil pravih zadev, spet tretji so bili 
bolj poslušni stranki in jih moje delo pravzaprav niti 
ne zanima, tako kot strankam ni mar za Loški Potok. 
Prenašanje strankarskih razprtij na lokalno raven je 
za delovanje občin slabo. To se je izkazalo v mnogih 
primerih, zato je tudi velika večina izvoljenih županov 
nestrankarskih kandidatov. Na srečo se je v Loškem 
Potoku pred štirimi leti to dogajalo predvsem v pred-
volilnem času in se v delu občinskega sveta in občinske 
uprave ni poznalo, upam, da bo tako tudi v naslednjih 
štirih letih.

ŽUPANOVA STRAN

Iz naslova spodbujanja gospodarstva smo znatna 
sredstva investirali v IC Podpreska, delamo na razši-
ritvi cone v Malem Logu, tečejo pogovori s potencial-
nimi investitorji, ki bi lahko odprli na našem območju 
sorazmerno dobro plačana delovna mesta, kar je bi-
stveno. Že zdaj je neto povprečna plača v občini Loški 
Potok v primerjavi s sosednjimi občinami najvišja, ta 
trend pa želimo zadržati. 

Infrastruktura je naslednji pomemben dejavnik kva-
litete bivanja na nekem območju. Urediti je potrebno 
cesto skozi Travnik, njen izgled naj bi bil tak, kot je 
obnovljena cesta iz centra Hriba v smeri Sodražice. 
Delamo na tem, da prepričamo direkcijo za ceste, da 
se na novo asfaltira cesta od odcepa za Mali Log do 
Sodražice, hkrati pa bi bilo treba optično povezavo (ta 
optika služi za kabelsko TV, stacionarno in mobilno 
telefonijo, internetne povezave), ki je sedaj speljana po 
drogovih in je ob vremenskih neprilikah zelo ranljiva, 
speljati pod zemljo. Nadaljevati bo potrebno z obnovo 
vodovoda, v naslednjem letu naj bi javni vodovod na-
peljali tudi do Bele Vode. Trudimo se pridobiti sredstva 
za kanalizacijo za ožje območje Loškega Potoka (Hrib, 
Travnik, Srednja in Šegova vas, Retje).

Na področje pomembne infrastrukture spada tudi 
oskrba z električno energijo. Prizadevamo si, da bi bila 
celotna trasa 20-kV daljnovoda od Ribnice do Loškega 
Potoka speljana pod zemljo, da ne bomo imeli težav z 
oskrbo zaradi vremenskih neprilik. Del od Bele Vode 
do Travnika naj bi bil urejen naslednje leto (investicija 
naj bi potekala hkrati z izgradnjo vodovoda). 

To je nekaj velikih zalogajev, ki nas čakajo v prihod-
njih štirih letih. Upajmo, da nam vse to uspe. Obstaja 
pa še množica manjših, vendar nič manj pomembnih 
zadev, ki se jih bo treba lotiti. Ena od ključnih je tudi 
večja vključenost mladih v delovanje tako društev kot 
tudi projektov, ki naj bi potekali v naslednjih letih. Po 
novem letu planiramo srečanje s srednješolci in štu-
denti, da jim predstavimo projekte, v katere bi se lahko 
vključili, kar je lahko dobra popotnica za nadaljnjo ži-
vljenjsko pot.

Na koncu še beseda o minulem mandatu. Če pošteno 
pogledam na vse, s čimer smo se ukvarjali in kaj nam 
je uspelo, je moja ocena, da je bilo narejeno več, kot pa 
sem pričakoval. Mnogokrat smo imeli nepopisno srečo, 
pravi ljudje so prišli ravno takrat, ko smo jih potrebova-
li. Očitno sreča pride rajši takrat, ko delamo z dobrimi 
nameni, v korist tudi drugih ljudi in ne le zase.

Naj vam na koncu zaželim prav to. 
Srečo v letu 2019. Kdor ima srečo, 

ima tudi vse ostalo.

Ivan Benčina, župan

Sam se za predvolilno kampanjo nisem odločil pred-
vsem zaradi tega, ker menim, da so najboljša in najbolj 
korektna reklama za župana delovanje in rezultati dela 
skozi vsa štiri leta mandata. Menim, da je bilo veliko 
narejenega. Ne le to, kar je zgrajeno in je vidno, pač 
pa tudi mnogo drugih stvari, ki pomenijo pripravo za 
projekte in delovanje ne le za ta mandat, pač pa tudi v 
prihodnje. Mislim pa, da bomo v teh štirih letih spelja-
li vse tisto, kar je bilo zastavljeno kot prioriteta. 

Podpis pogodbe o najemu IC Podpreska
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AKTUALNO

POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LOŠKI POTOK NA LOKALNIH VOLITVAH 18. 11. 2018

VOLITVE ŽUPANA
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija 
Občine Loški Potok na seji dne 19. 11. 2018 ugotovila 
naslednji izid glasovanja za volitve župana Občine Lo-
ški Potok.

I.  Na območju občine Loški Potok je bilo v volilne 
imenike vpisanih 1553 volivcev.

Oddanih je bilo 773 glasovnic za župa-
na, od tega je bilo 9 neveljavnih glasovnic. 
Skupaj veljavnih glasovnic: 764.

Kandidata sta prejela naslednje število glasov:

IVAN BENČINA: 610  glasov, kar predstavlja 79,84 % 
veljavnih glasov

ROBERT VOLF: 154  glasov, kar predstavlja 20,16 % 
veljavnih glasov

II.  Občinska volilna komisija je skladno z določbami 
84. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) ugotovila, da je za župana izvoljen:

IVAN BENČINA, roj. 30. 03. 1959, stalno bivališče: 
Travnik 6, 1318 Loški Potok; poklic: programer; 
delo, ki ga opravlja: župan; predlagatelj: Janez De-
beljak in skupina volivcev. 

VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija 
Občine Loški Potok na seji dne 19. 11. 2018 ugotovila 
naslednji izid glasovanja za volitve Občinskega sveta 
Občine Loški Potok.

I. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število 
glasov:

V 1. volilni enoti:

1.  MARIJAN KOŠMERL  212 glasov

2. JAN DEBELJAK 194 glasov

3. HELENA CIMPRIČ 172 glasov

V 2. volilni enoti:

1. PETER RUS 123 glasov

2. SIMON DEBELJAK   79 glasov

3. DEJAN ANZELJC 76 glasov

4. LEA LAVRIČ   32 glasov

V 3. volilni enoti:

1. TONE LEVSTEK  131 glasov

2. MOJCA BOJC  98  glasov

V 4. volilni enoti:

1. MATJAŽ PAJNIČ  117 glasov

2. MAKS LAVRIČ    92 glasov

3. ANICA SIKIRIĆ   77 glasov

II. Člani Občinskega sveta Občine Loški Potok, izvo-
ljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018, so:

iz 1. volilne enote:

1. MARIJAN KOŠMERL, Retje 54 b, 1318 Loški Potok

2. JAN DEBELJAK, Mali Log 56, 1318 Loški Potok

3. HELENA CIMPRIČ, Retje 26 a, 1318 Loški Potok

iz 2. volilne enote:

1. PETER RUS,  Hrib - Loški Potok 50 a, 1318 Loški Potok

2. SIMON DEBELJAK, Hrib - Loški Potok 111, 1318 
Loški Potok 

iz 3. volilne enote:

1. TONE LEVSTEK, Travnik 107 b, 1318 Loški Potok

2. MOJCA BOJC, Srednja vas - Loški Potok 2, 1318 
Loški Potok

iz 4. volilne enote:

1. MATJAŽ PAJNIČ, Srednja vas pri Dragi 19, 1319 Draga 

2. MAKS LAVRIČ, Stari Kot 31, 1319 Draga

Šifra: 040-0002/2018

Loški Potok, 19. 11. 2018

Predsednica občinske volilne komisije:
Anja Poje, univ. dipl. prav.

Županu, g. Ivanu Benčini, čestitamo ob 
ponovni izvolitvi in želimo veliko uspehov 

pri županovanju. Hkrati se občinskemu svetu 
zahvaljujemo za podporo in razumevanje 

pri delovanju našega društva. 

Srečno v 2019!

DU Draga

ZAHVALA

Vsem občankam in občanom se iskreno zahvaljujem 
za podporo na letošnjih lokalnih volitvah, še posebej 

tistim, ki ste zame oddali svojo podporo kot 
neodvisnemu kandidatu za občinski svet. 

Matjaž Pajnič 
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AKTUALNO

V sredo, 5. decembra 2018, je bila 
opravljena konstitutivna seja novega 
občinskega sveta, ki se je je udeležila tudi 
predsednica občinske volilne komisije 
Anja Poje. Predstavila je poročilo o 
izvedenih volitvah. Na konstitutivni seji so 
bili potrjeni mandati župana in občinskih 
svetnikov. Občinski funkcionarji so svoje 
delo prevzeli s slovesno zaobljubo. Župan, 
ki je tokrat nastopil svoj drugi mandat, je 
svetnikom pripravil nagovor, v katerem je 
predstavil svojo vizijo razvoja občine in 
jih zaprosil, da tako kot je to potekalo že 
v prejšnjih mandatih, svoje delo opravljajo 
odgovorno in se trudijo za uresničevanje 
skupnih ciljev.

V mesecu decembru se je občinski svet ses-
tal tudi na redni seji, in sicer 20. decembra. 
O sklepih te seje pa v naslednjih Odmevih.

Mojca Lavrič

NOVOIZVOLJENI OBČINSKI FUNKCIONARJI SO ŽE PRIČELI 
Z DELOM

Najprej iskrene čestit-
ke vsem izvoljenim 
svetnikom OS obči-
ne Loški Potok, prav 
tako čestitam županu 
Ivanu Benčini za po-
novno izvolitev. Vsem 
občanom in občan-
kam pa želim, da bi 
nova občinska oblast 
čim bolje delovala in 
sprejemala ukrepe v 

dobrobit občine in občanov. Žal mi je, da po smrti 
gospoda Bambiča NSi nima svojega svetnika in delu-
jočega občinskega odbora. Vesela bom, če se nam bo 
kdo iz Loškega Potoka oglasil, ker sem prepričana, da 
so tudi v vaši lepi dolini ljudje, ki se prepoznate v naših 
vrednotah in programu ter bi se želeli bolj intenzivno 
vključiti v delovanje NSi. 

V DZ Republike Slovenije pa potekajo razprave o raz-
ličnih zakonih, ki jih je predlagala opozicija, medtem 
ko se vlada le počasi ogreva in je šele novembra sklicala 
prvo redno sejo. Najbolj burna je bila razprava o Mara-
keški deklaraciji oziroma o globalnem dogovoru v zve-
zi z migranti. Ta sporazum naj bi bil potrjen v decem-
bru v Marakešu, kasneje pa še v OZN. V NSi menimo, 
da sporazum ne razlikuje med legalnimi in ilegalnimi 

LJUDMILA NOVAK
migranti, predvsem pa ne rešuje bistvenega problema, 
zakaj se število migrantov iz leta v leto drastično pove-
čuje. Najbolj zaželena ciljna destinacija migrantov so 
države EU, kjer ljudje še vedno živimo v velikem bla-
gostanju v primerjavi z mnogimi nerazvitimi državami 
oziroma z državami, kjer divjajo državljanske vojne ali 
so prisotne različne krize in se je prebivalstvo znašlo v 
nevarnosti ali pa ljudje doživljajo različne stiske. Zgolj 
preseljevanje ljudi ni primerna rešitev, pač pa odprava 
vzrokov za migracije. Tukaj pa je OZN premalo odlo-
čen in ne pokaže na tiste države, ki spodbujajo kon-
flikte, da lahko tja prodajo več orožja ali imajo druge 
koristi od tega stanja. EU in njene članice namenjajo 
veliko razvojne pomoči mnogim nerazvitim državam, 
vprašanje pa je, ali je ta pomoč učinkovita in pravil-
no uporabljena. Globalni dogovor je vzbudil veliko 
prahu v mnogih državah, ker se njegova vsebina zelo 
različno interpretira in ni povsem jasno, ali je dogo-
vor tudi pravno zavezujoč. NSi sporazuma ne podpira, 
zavzemamo pa se za razvojno pomoč in za končanje 
konfliktov, da se bo prebivalstvo lahko vrnilo na svoje 
domove in jih obnovilo ter zaživelo v miru.

Ker se bližajo prazniki, vam vsem želim blagoslovljen 
božič, veliko zdravja in zadovoljstva v novem letu ter 
lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.

Ljudmila Novak, poslanka NSi
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KAKO LEVE STRANKE REŠUJEJO SOCIALO?

IZ POSLANSKIH PISARN

Ko  govorimo o socialnih 
ukrepih, bi morali ime-
ti vedno pred očmi vsaj 
vprašanja o zadostnosti, 
upravičenosti, sorazmer-
nosti in pravičnosti, saj 
smo prepogosto priča 
temu, da se tovrstni ukre-
pi sprejemajo le za posa-
mezne ciljne skupine vla-

dajočih koalicij. Spomnimo se samo ukinitve državnih 
pokojnin, s katero so bili v času Pahorjeve vlade pri-
zadeti številni kmečki zavarovanci, tako »prihranjena« 
sredstva pa so se namenila predvsem za prejemnike 
vojaških pokojnin bivših pripadnikov JLA ali njihovih 
dedičev. 

Podobno se je koaliciji letos »odpeljalo« že dvakrat. 
Najprej pred parlamentarnimi volitvami, ko je stranka 
Levica uspela stisniti v kot vladne stranke Cerarjeve 
koalicije, da podprejo njen predlog zakona o socialno 
varstvenih prejemkih, s katerim se je »državna pomoč 
za brezposelne« bistveno povišala. Pred dnevi pa je 
Levica skupaj s sopodpisniki vseh koalicijskih poslancev 
dosegla še popravek zakona, s katerim se je ta znesek še 
nekoliko povišal – na 392,75 €/mesec. Dvig je enormen, 
saj bo od 1. 1. 2019 dalje brezposelnemu vsak mesec 
pripadal za ca. 95 € višji mesečni znesek, kot je bil v 
veljavi na začetku leta. Ta skok je višji od 30 %.

Ne problematiziram ne namena ne višine zneska, saj je 
tistim, ki so brezposelni in kljub prizadevanju ne mo-
rejo dobiti službe, potrebno pomagati. Zato smo soci-
alna država.

A ta ukrep je povzročil, da bo kar 75.592 upokojencev 
kljub vplačilom v pokojninsko blagajno prejemalo nižjo 
pokojnino, kot je »državna pomoč« brezposelnim. 
To pa je težko sprejeti in razumeti, saj ne samo da so 
upokojenci nekaj prispevali k blagostanju te države, 
ampak imajo precej podobne potrebe za vzdržno 
preživetje kot brezposelni. Marsikdaj jim je zaradi 
starosti in zdravstvenega stanja še težje kot mladim. 
Med temi upokojenci, ki bodo imeli nižjo pokojnino 
od »državne pomoči« brezposelnim, je kar 22.658 
takih, ki so imeli ob upokojitvi med 20 in 30 let delovne 
dobe. Da pa je paradoks še večji, se pri upokojencih, 
vsaj tako pravijo, mesece trdo pogajajo za vsak € dviga 
in vedno znova sporočajo, da za kaj več ni denarja. Na 
koncu pogajanj bodo upokojenci v povprečju prejeli 
letno le kakšnih 20 do 30 € več, medtem ko bodo v 
istem času brezposelni prejeli več kot 1.100 €, kar 
znese najmanj 2–3 pokojnine. Preprosto povedano, 
dvig pokojnin bo vsaj 20-krat manjši od dviga pomoči 
za brezposelne. Človek se zgrozi. Še posebej, če ob tem 
vemo, da je vlada spet zlahka našla v proračunu 6 mio 
€ za razvoj t. i. civilne družbe in da vedno znova najde 
enormne zneske za »pedenanje« ilegalnih migrantov. 

Zato najbrž težko priznamo, da je bil sprejeti ukrep za 
brezposelne sorazmeren in pravičen. Po mojem mne-
nju bi morali istočasno, ko se je sprejemal ta ukrep, 
sprejeti tudi ukrepe za druge prizadete socialne skupi-
ne. Upokojenci so prvi med njimi, sploh tisti, ki imajo 
najnižje pokojnine. 

Med upokojenci pa imamo tudi take, ki so dokupovali 
manjkajoča leta, pa jim reforma pokojninskega siste-
ma tega v pokojninski odmeri ni priznala niti jim ni 
bilo vrnjeno valorizirano vplačilo. In med njimi so tudi 
kmetje, ki so v času socializma morali vplačevati t. i. 
širši obseg pravic, v pokojnino pa se jim je upošteval 
t. i. ožji obseg pravic. Ko smo pred dnevi obravnavali 
naš predlog novele »pokojninskega zakona«, je koalici-
ja naš predlog popravkov pokojninskih krivic soglasno 
zavrnila. Krivic socializma še ni dopustno popraviti. 
So ideološke in zato nedotakljive.

Prav na teh primerih se vidi, da celotna leva politika še 
vedno ni usmerjena k popravljanju in odpravi krivic, 
ampak k ohranjanju in celo ustvarjanju vedno novih 
krivic, saj prav na nasprotjih gradi svoj politični kapi-
tal. Razredni sovražnik, čeprav to ni več tako izpostav-
ljen pojem, kot je bil nekoč, v vseh levih strankah še 
vedno živi in ga gojijo še naprej. Svojo politično ost pa 
usmerjajo v t. i. neoliberalizem, ne da bi sploh vedeli, 
kaj to je.

Kot kaže, se bo to še kar nadaljevalo. To pa ni ravno 
spodbudno.

Jože Tanko, poslanec SDS

Čestitam županu in vsem izvoljenim sve-
tnikom za ponovno izvolitev. Upam, da 
boste še naprej ohranjali uspešnost svojega 
delovanja na občinski in regionalni ravni. 

Veselim se nadaljnjega sodelovanja.

Vsem občankam in občanom želim blagoslov-
ljen božič ter veliko uspeha, zdravja in družin-
ske sreče v novem letu. Ponosno pa praznujmo 
tudi državni praznik, dan samostojnosti in 

enotnosti.   



7November - december 2018

SPOMINI NA PRETEKLOST

V SPOMIN NA PRVE DEMOKRATIČNE VOLITVE
V življenju človeka in naroda so dogodki, ki odločilno 
vplivajo na življenje skupnosti. Prav je, da se jih spomi-
njamo. To so tudi prve demokratične volitve po drugi 
svetovni vojni, pred 28 leti, 8. aprila 1990. Volitev se je 
udeležilo 83,5 % volivcev. Zmagala je koalicija Demos 
s 54,8 % glasov, to je le s 4,8 % prednosti. Demos, koa-
licija novo nastalih demokratičnih opozicijskih strank, 
je s tem dobila pravico, da sestavi vlado. Osem mese-
cev pozneje, 23. decembra 1990, je sledil plebiscit o 
osamosvojitvi, 26. junija 1991 pa razglasitev samostoj-
nosti. Za predsednika predsedstva Republike Sloveni-
je so se pomerili Milan Kučan, dr. Jože Pučnik, Ivan 
Kramberger in Marko Demšar. Kučan je prejel 44,4 % 
glasov, Pučnik 26,6 %, Kramberger 18,5 % in Demšar 
10,4 %. Glasovalo je 83,51 % volivcev. Kučan je postal 
predsednik predsedstva RS v drugem krogu volitev. 
Volitve v takratno 240-člansko tridomno skupščino so 
potekale v več delih: 8. aprila 1990 so volivci izbirali 
80 delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 dele-
gatov zbora občin, 12. aprila pa še 80 delegatov zbora 
združenega dela. Kot posamična stranka se je najbo-
lje odrezala Zveza komunistov Slovenije - Stranka de-
mokratične prenove (ZKS - SDP), ki je v družbeno-
političnem zboru zasedla 14 delegatskih mest. Razen 
v zboru združenega dela so sicer prepričljivo večino v 
skupščini dobile stranke Demosa. V družbenopolitič-
nem zboru kot najpomembnejšem delu skupščine so 
dobile 47 sedežev, med njimi največ, 11 sedežev, SKD. 
16. maja je bila na podlagi rezultatov volitev imeno-
vana prva slovenska demokratično izvoljena vlada, ki 
so jo sestavljale stranke koalicije Demos. Njen predse-
dnik je postal predsednik SKD Lojze Peterle. Slednji je 
to mesto najprej ponudil predsedniku Demosa Jožetu 
Pučniku, a ga je ta zavrnil. Z volitvami so bili postav-
ljeni temelji za uveljavitev demokratičnega sistema in 
pot do samostojne slovenske države. 

Kakšen je bil rezultat volitev v občini Ribnica, ki je te-
daj obsegala še Sodražico in Loški Potok?

Volitve so potekale 12. in 22. aprila 1990. V zbor občin 
republiške skupščine je bil kot predstavnik občine Rib-
nica izvoljen Franc Lovšin, član Slovenskih krščanskih 
demokratov.

Skupščina občine Ribnica je štela 64 delegatov in tri 
zbore: družbenopolitični zbor – 17 delegatov, zbor 
krajevnih skupnosti – 25 delegatov, zbor združenega 
dela – 22 delegatov. 

V družbenopolitični zbor so bili izvoljeni: 
 – Demos - Združena opozicija: Franc Mihelič, Franc 

Mihič, Marijan Hočevar, Franc Lovšin, Benjamin 
Henigman, Anton Marolt (vsi SKD) in Ladislav 
Andoljšek (SDZ)

 – ZKS - SDP: Franc Lapajne, Janez Mihelič, Janez 
Debeljak

 – Slovenska kmečka zveza: Janez Rus in Matija Lesar, 
Alojz Marn

 – ZSMS: Helena Rosa, Ivan Kos, Danica Fegic
 – Socialistična zveza Slovenije: Alojz Marolt

Za predsednika in podpredsednika DPZ sta bila izvo-
ljena Benjamin Henigman in Janez Rus.

V zbor krajevnih skupnosti so bili izvoljeni: Milan Zo-
bec, Alojz Bojc, Ana Bartol, Bojan Kaplan, Ludvik Mate, 
Marjan Bolha, Miha Gornik, Jože Lovšin, Slavko Rus, 
Emil Benčina, Stanislava Hočevar Hitij, Ana Henigman, 
Franc Petelin, Jože Čampa, Anton Tanko, Pavel Češarek, 
Ludvik Zajc, Anton Košir, Jože Košmrlj, Janez Anzeljc, 
Janez Ravnikar, Janez Bambič, Marjan Mohar, Franc 
Marolt, Jože Marolt.

Za predsednika in podpredsednika zbora krajevnih 
skupnosti sta bila izvoljena Alojz Bojc in Anton Tanko.

V zbor združenega dela so bili izvoljeni: Branko Košmrlj, 
Jože Andoljšek, Ema Urh, Jože Pahulje, Tone Bojc, Pa-
vel Šobar, Dragica Abrahamsberg, Anton Bartol, Alojz 
Češarek, Janez Gorše, Jože Košmerl, Ivan Mihelič, Eva 
Perušek, Olga Doles, Andreja Hojč, Borut Troha, Franc 
Jaklič, Jože Rigler, Jože Marolt, Aleš Abrahamsberg, 
Alojz Knafelj, Bojan Kolmanič.

Za predsednika in podpredsednika zbora združenega 
dela sta bila izvoljena Alojz Češarek in Branko Košmrlj.

Na prvi skupni seji vseh treh zborov Skupščine občine 
Ribnica 8. maja 1990 sta bila izvoljena za predsednika 
SO Franc Mihelič, za podpredsednika pa Franc Mihič, 
oba člana Slovenskih krščanskih demokratov.  

Za mandatarja izvršnega sveta skupščine občine je bil 
na predlog Demosa (SKD in SDZ) na tej seji izvoljen 
Branko Čavka. Ta je ob podpori vodstva SKD obiskoval 
organizacije v občini, to je nekatera podjetja, združenja, 
stranke, vodstvo dekanije Ribnice, z namenom, odkriti 
potrebe in pripraviti plan delovanja IS SO, kar je bilo 
tedaj večinoma toplo sprejet pristop. Mandatarju pa so 
pričeli nasprotovati nekateri izvoljeni iz vrst KZ in celo 
SKD. To se je odrazilo v tem, da mandatar kljub podpo-
ri SKD ni mogel zbrati potrebne ekipe za IS SO. Zara-
di tega je odstopil oz. vrnil mandat. Kasneje je skupina 
delegatov OS, ki so bili vsi zaposleni v podjetju RIKO 
Ribnica, predlagala drugega mandatarja, to je Janeza 
Henigmana, ki je bil s svojo ekipo izvoljen za novega 
predsednika IS SO. 

Taki so bili prvi formalni koraki, da je nastajala nova 
demokratična oblast v Ribnici. Ni bilo enostavno, saj so 
se novi politiki in delegati tedaj res izpostavili za skupno 
dobro in novo demokratično perspektivo, kar tedaj še 
zdaleč ni bilo samoumevno. Prav bi bilo, da bi občinska 
politika oz. občinski svet poskrbel, da bi npr. strokov-
njaki ribniškega muzeja proučili te začetke nove ribni-
ške politike v samostojni Sloveniji. Menim, da ta zgodo-
vina Ribnice ne sme povsem potoniti v pozabo. 

Franc Mihič, Ribnica
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PRAZNOVANJE OBČINSKEGA PRAZNIKA
Slavnostna prireditev ob letošnjem občinskem 
prazniku je potekala v telovadnici osnovne šole na 
Hribu v Loškem Potoku v soboto, 6. oktobra. Tudi letos 
se je prireditve udeležilo veliko število naših občanov 
in gostov, ki so dodobra napolnili dvorano. Med 
številnimi obiskovalci so bili tudi povabljeni gosti, med 
katerimi so bili poslanec v DZ RS Jože Tanko, župani 
in podžupani sosednjih občin, predsednik Okrajnega 
sodišča v Kočevju Blaž Volf, direktorji javnih zavodov 
in podjetij, predstavnika PP Ribnica, delegacija 
veteranov OZVVS Ribnica ter potoški župnik Bojan 
Traven. Prireditev se je ob zvokih koračnice začela s 
slavnostnim prihodom praporov društev in organizacij, 
ki delujejo na področju naše občine. 

Po državni in potoški himni, ki ju je zapel mladinski 
pevski zbor naše šole, je sledil govor slavnostnega go-
vornika, župana Ivana Benčine. 

V njem je opisal občinske investicije, ki so oziroma še 
potekajo v naši občini, in predstavil tudi nekatere na-
črte za bodočnost. Sledil je kulturni program, v kate-
rem so nastopili učenci dramske skupine naše osnovne 
šole pod mentorstvom Bogdane Mohar ter na zanimiv 
in zelo izviren način predstavili življenje in delo pisa-
teljice in publicistke Zofke Kveder, katere 140-letnico 
rojstva obeležujemo v letošnjem letu. Med govorjenim 
delom pa je nastopil tudi mladinski pevski zbor naše 
šole pod vodstvom Marije Montanič s tematsko izbra-
nimi in lepo izvedenimi pesmimi. 

Kot vsako leto je bil tudi letos osrednji del prireditve 
namenjen slavnostni podelitvi občinskih priznanj. 
Sklep o podelitvi letošnjih občinskih nagrad je sprejel 
občinski svet občine Loški Potok na svoji 20. redni seji, 
dne 6. septembra 2018. Tokrat so bila podeljena štiri 
priznanja, in sicer štiri listine Občine Loški Potok. 

Prejeli so jih Tjaša Intihar, do konca oktobra zaposlena 
v Kulturno-turističnem centru Loški Potok, za pomoč 
lokalnim društvom pri njihovem delovanju in za pri-
spevek k prepoznavnosti in promociji občine, Anica 
Car iz Retij za dolgoletno aktivno spremljanje življenj-
skega utripa kraja in spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja, Anton Pajnič iz Srednje vasi pri Dragi za 
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dolgoletno aktivno delovanje in prispevek k razvoju 
gasilstva in lokalne skupnosti ter Prostovoljno gasil-
sko društvo Hrib - Loški Potok za 120-letno uspešno 
delovanje na področju gasilstva in kulture. Priznanje 
je v imenu društva iz rok župana prevzel predsednik 
društva Miha Mohar. S podelitvijo priznanj in odho-
dom praporov s prizorišča se je zaključil uradni del 
prireditve. Sledil je še nastop ansambla Spev, ki je nav-
dušil s svojo glasbo ter s humornimi vložki dodobra 
nasmejal občinstvo v dvorani. 

Po zaključku prireditve so si obiskovalci v zgornji avli 
šole lahko ogledali še razstavo likovnih del 15. likovne 
kolonije in 6. otroške ustvarjalnice, z veseljem pa so 
se ustavili tudi v srednji etaži, kjer jih je čakala boga-
to obložena miza sladkih dobrot, ki so jih tudi letos 
pripravile in postregle članice potoškega društva upo-
kojencev; ponovno so se namreč prijazno odzvale po-
vabilu za sodelovanje na prireditvi in za to priložnost 
spet presenetile z res bogatim izborom najrazličnej-
šega peciva, manjkal pa ni niti čajček »upokojenček«. 
Tako med navzočimi skoraj ni bilo »junaka«, ki ne bi 
podlegel sladkim skušnjavam. Obiskovalci prireditve 
pa so se lahko okrepčali in prazniku nazdravili tudi v 
jedilnici šole, kjer je bila pripravljena pogostitev. 

Za izvedbo celotnega letošnjega praznovanja se naj-
lepše zahvaljujemo vsem, ki ste karkoli prispevali ali 
kakorkoli pomagali, da smo lahko praznik spet obe-
ležili tako, kot se spodobi, predvsem pa na veliko za-
dovoljstvo vseh obiskovalcev. Vsem pa že zdaj velja 
povabilo na prireditev ob občinskem prazniku tudi 
naslednje leto.

Tekst in foto:
Vinko Košmerl

TJAŠA INTIHAR - LISTINA OBČINE LOŠKI 
POTOK  

LETOŠNJI DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ IN 
OBRAZLOŽITVE NAGRAD 
(OBRAZLOŽITVE, KI SO BILE PODANE NA PRIREDITVI)

Tjaša Intihar je pred petimi leti 
prišla v Loški Potok kot mlado, 
nadobudno dekle, polno idej in 
zagnanosti. Prevzela je vodenje 
novega Kulturno-turističnega 
centra na Hribu. Že prvo leto je 
začela sodelovati z društvi v občini, 
med drugim tudi z Društvom 
upokojencev Loški Potok. 
Pomagala je pri izvedbi raznih 
projektov, razstav, prireditev 
in srečanj, pomembnih za kraj 
ter lokalno skupnost. S svojo 
prijaznostjo, odkritostjo, idejami 
in pozitivizmom je priskočila na 
pomoč vselej, ko so jo društva 

potrebovala. Z njenim delom in gostoljubnostjo so bili 
zadovoljni tudi vsi gostje Kulturno-turističnega centra 
in celotnega Loškega Potoka. In prav zaradi njenega dela 
so se radi vračali in se še vračajo v Loški Potok. Za kraj 
in za promocijo občine Loški Potok je Tjaša naredila res 
veliko, posebno s projektom opazovanja medveda, ki je 
poznan po Sloveniji in v tujini. Tjaša Intihar je z vsem 
svojim delom na prepoznavnosti ter deloma za lokalno 

skupnost prispevala k uspehu in razvoju občine Loški 
Potok, s tem pa tudi k vsestranski bogatitvi življenja v 
njej.

ANICA CAR – LISTINA OBČINE LOŠKI POTOK   
Anica Car je bila vse svoje delovno 
aktivno življenje kot medicinska 
sestra tesno vpeta v vsakdanjik ob-
čanov občine Loški Potok. Nese-
bično je razdajala svoje strokovno 
znanje in delo. Z odhodom v pokoj 
je svoje dolgoletno poslanstvo za-
menjala z aktivnim delovanjem na 
področju kulture in kulturne de-
diščine ter raziskovanja tradicije in 
utemeljevanja razlik v specifičnosti 
dejavnikov življenja med posame-
znimi kraji. Sprva hobi je v poko-
ju postal njeno novo poslanstvo. 
Dolgoletne izkušnje, vztrajnost, 
aktivno spremljanje življenjskega 
utripa kraja, razumevanje pomena preteklosti, prefi-
njen občutek za medgeneracijsko sodelovanje, orga-
nizacijske sposobnosti in želja po širši prepoznavnosti 
naših krajev ter preteklega in predvsem sedanjega živ-
ljenja v njih so lastnosti in hotenja, ki jih Anica poleg 
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Prostovoljno gasilsko društvo Hrib - Loški Potok v le-
tošnjem letu praznuje 120-letnico obstoja in delovanja. 
Leto 1898 pa predstavlja začetek organiziranega gasil-
stva v Loškem Potoku. Iz društva, ki je bilo pod imenom 
Gasilsko društvo Loški Potok ustanovljeno 18. aprila 
1898 na Hribu v Loškem Potoku in je sprva vključevalo 
gasilce s področja celotnega Loškega Potoka, so namreč 
v letih med 1925 in 1990 najprej kot pododseki, kasneje 
pa kot samostojna društva nastala tudi ostala tri poto-
ška prostovoljna društva. Ves čas svojega delovanja je 
društvo aktivno delovalo na različnih področjih, tako 
na operativnem kot tudi družabnem. Osnovni moto 
delovanja pa ostaja pomoč sočloveku ob različnih ne-
srečah. Ob letošnjem visokem jubileju je društvo izdalo 
zbornik, v katerem je opisano delovanje skozi zgodo-
vino in predstavlja tudi zahvalo vsem gasilcem, ki so v 
vsem tem času pripomogli k razvoju gasilstva v občini. 
Društvo ima status društva II. kategorije in predstavlja 
osrednje gasilsko društvo v naši občini. Kot tako je bilo 
v preteklosti udeleženo pri vseh intervencijah v naši 
občini, po potrebi pa tudi izven nje. Ker različne inter-
vencije zahtevajo usposobljenost z različnih področij, 
v društvu veliko skrb posvečajo izobraževanju svojih 
članov, se udeležujejo izobraževanj in ostalih aktivnosti 
v okviru Gasilske zveze Loški Potok. Seveda sodelujejo 
na različnih gasilskih tekmovanjih, mladinskih in član-
skih, kjer dosegajo dobre rezultate. V zadnjih letih pa 
so v društvu veliko pozornosti posvetili opremljenosti 
društva in tudi preko tega operativno usposobljenost 
članov dvignili na višji nivo. V letošnjem letu so dobili 
novo gasilsko avtocisterno, s katero bodo pri izvajanju 
svoje dejavnosti lahko še uspešnejši. Društvo v zadnjih 
letih aktivno sodeluje tudi na področju kulturnega živ-
ljenja kraja in občine. V počastitev dneva državnosti že 
sedem let organizira prireditev z naslovom »Kdor zna, 
naj igra«, ki je postala zelo prepoznavna. 

in poštenost, predanost Dragarski dolini, sodelovanje 
z drugimi društvi in organizacijami, sodelovanje na 
različnih družbenih področjih. Predvsem pa ga odli-
kujejo njegova umirjenost, razsodnost, njegov prijazen 
nasmeh in njegovo tovarištvo. 

PGD HRIB - LOŠKI POTOK - LISTINA OBČINE 
LOŠKI POTOK

velikega števila ur vgrajuje v svoje delovanje. Kot zelo 
aktivna sodelavka sekcije za krajevno zgodovino pri 
Turističnem društvu Loški Potok je vpeta v vse nje-
ne projekte. V več člankih nas je seznanila z začetki 
in razvojem zdravstvene organiziranosti v kraju, kar 
je eden od njenih samostojnih projektov. Veliko časa 
in truda vlaga v ohranjanje tradicije ljudskega petja, 
tradicionalne postopke obdelave volne in lanu. S svo-
jimi besedili v potoščini pomembno prispeva k popu-
larizaciji in ohranjanju našega govora. Poleg številnih 
projektov pa sodeluje tudi pri skupnih projektih in 
dejavnostih, tako v Društvu upokojencev Loški Potok 
kot tudi v turističnem društvu. Aktivno sodeluje tudi 
v mednarodnem projektu Uživam tradicijo, ustvarjam 
stare zgodbe in je promotorka potoške kulinarike in 
njenih posebnosti. Nepogrešljiva je tudi pri izvedbi in 
repertoarju Povasenk. 

ANTON PAJNIČ – LISTINA OBČINE LOŠKI 
POTOK 

Prostovoljno gasilsko društvo Trava bo čez dve leti 
praznovalo 120-letnico obstoja. Anton Pajnič pa je 
aktivni član kar 67 let. Gasilcem se je pridružil leta 
1951, še prej pa je bil član gasilcev v Gotenici. Leta 
1956 je kot edini gasilec domačega gasilskega društva 
opravil enomesečno gasilsko šolanje v Medvodah, kar 
mu je omogočilo funkcijo poveljnika društva, ki jo je 
opravljal dolga leta, kasneje pa je bil tudi predsednik 
društva. Sodeloval je pri vseh ključnih razvojnih pro-
jektih, zelo aktiven in zavzet je bil pri izgradnji gasil-
skega doma na Travi in nakupu gasilske opreme. Bil 
je tudi član različnih komisij, upravnih in nadzornih 
odborov kot tudi član delegacije ustanovnega zbora 
Gasilske zveze Loški Potok aprila leta 1996. Za svoje 
nesebično delo v društvu je bil večkrat nagrajen, tako 
je prejemnik več zahvalnih listin za dolgoletno član-
stvo, za opravljanje funkcij v društvu, za aktivno so-
delovanje pri požarih in intervencijah. Še vedno ostaja 
aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Trava, 
saj se redno udeležuje vseh aktivnosti. Vedno rad pri-
skoči na pomoč z nasvetom, še raje pa s pohvalami. V 
PGD Trava se zavedajo dodane vrednosti dela svojega 
dolgoletnega sodelavca Antona Pajniča. Ni človek be-
sed, ampak človek dejanj in tako njegova velika dejanja 
na področju razvoja gasilstva v Dragarski dolini govo-
rijo sama po sebi. Odlikujejo ga skromnost, trdo delo 
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SLAVNOSTNO ODPRTJE NOVEGA PRIZIDKA VRTCA

Konec poletja je bila zaključena investicija izgradnje 
novega prizidka vrtca pri naši osnovni šoli, nameščeni 
pa so bili tudi notranja oprema ter igrala na preureje-
nem zunanjem otroškem igrišču. 

gostov, med katerimi so 
bili bivši ravnatelj in hi-
šnik naše šole, ravnate-
lji oziroma ravnateljice 
sosednjih šol in vrtcev 
ter predstavniki pro-
jektanta, izvajalcev del 
in nadzora pri izgradnji 
novega prizidka. 

V prijetnem kultur-
nem programu, ki ga 
je povezovala vodja 
vrtca Vanja Mihelič, so 
se z nadvse prisrčnim 
programom prisotnim 
predstavili otroci iz od-
delkov našega vrtca skupaj s svojimi vzgojiteljicami 
ter otroški pevski zbor naše šole pod vodstvom Marije 
Montanič. 

Od začetka sep-
tembra tako vseh 
pet oddelkov vrtca 
deluje na skupni 
lokaciji, kar je bila 
zadnja leta velika 
želja vseh, ki so ka-
korkoli povezani z 
vrtcem. 

Prireditev ob ura-
dnem odprtju no-
vega prizidka je bila 
v sklopu prireditev 
ob letošnjem ob-
činskem prazniku v 
petek, 5. oktobra. 

Prireditve ob odpr-
tju se je udeležilo 
veliko obiskovalcev, 
med katerimi so 
sicer prevladovali 
starši vrtičkarjev. 
Prišlo pa je tudi 
nekaj povabljenih 

Slavnostni trak sta prerezala župan Ivan Benčina in 
ravnatelj Andrej Starc, ki sta na prireditvi spregovorila 
tudi nekaj besed, s katerimi sta izrazila zadovoljstvo ob 
novi investiciji. 

Po uradnem delu pa je sledila še pogostitev vseh go-
stov, za postrežbo je vzorno poskrbelo osebje vrtca.

Tekst in foto:
 Vinko Košmerl       



12 Odmevi

AKTUALNO

ZIMSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST IN DOLŽNOSTI 
LASTNIKOV ZEMLJIŠČ OB CESTAH
Kljub temu da smo v lokalnih glasilih že večkrat 
opozorili na napake in kršitve, ki jih v zimskih 
razmerah storijo lastniki zemljišč ob javnih cestah, 
smo inšpekcijske službe, občinsko redarstvo in policija 
tudi v zadnji zimski sezoni obravnavali kršitve cestnih 
predpisov, ki so jih s svojim ravnanjem storili lastniki 
zemljišč ob javnih cestah. Zato ponovno opozarjamo 
na tiste veljavne zakonske določbe cestnih predpisov, 
katerih kršitve pri svojem delu organi nadzora 
najpogosteje obravnavamo:

– Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli 
dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob 
javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogroža-
la, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej (5. 
člen Zakona o cestah, v nadaljevanju: ZCes-1). Še 
zlasti je prepovedano na cestišču javne ceste odla-
gati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja 
zimske službe, ter puščati sneg ali led, ki pade ali 
zdrsne na cesto. 

– Lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti vse po-
sege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo 
javne ceste, zlasti pa odlaganje snega na njihovo 
zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če 
navedeni poseg ni mogoč v okviru cestnega sveta 
(19. člen ZCes-1). 

– Snega z zasebnih dvorišč, individualnih dovozov ali 
dostopov ni dovoljeno odlagati v kupe ob robu jav-
ne ceste. Ob občinski cesti je, ne glede na lastništvo 
zemljišča, določen varovalni pas, ki je namenjen va-
rovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu ter 
tudi nemotenemu izvajanju rednih vzdrževalnih 
del (97. člen ZCes-1). 

– V območju cestnih priključkov na občinsko cesto 
ni dovoljeno storiti ničesar, kar bi lahko oviralo 
preglednost s priključka na cesto (98. člen ZCes-1). 

Zimske razmere sicer nastopijo takrat, ko je zaradi 
zimskih pojavov ovirano ali ogroženo normalno od-
vijanje prometa. Vsa dela zimskega vzdrževanja javnih 
cest se določijo z izvedbenim programom zimske služ-
be. V zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra do 
15. marca, je naloga izvajalcev zimskega vzdrževanja 
cest:

– zagotavljanje dežurne službe, 
– posipanje cest v obdobju, ko nastaja poledica,
– zagotavljanje minimalne prevoznosti cest v času 

sneženja,
– zagotavljanje mest za izločanje in tudi izločanje po-

sameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah,
– obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti cest,
– čiščenje drugih prometnih površin po končanem 

sneženju (parkirišča, kolesarske steze, pločniki in 
podobno),

– odstranitev in odvažanje snega s preglednega polja 
križišč,

– čiščenje in vzdrževanje stalne in začasne prometne 
signalizacije.

Osnovni namen navedenih zakonskih določb ni v 
kaznovanju posameznikov, ki imajo to nesrečo, da je 
njihova lastnina ob javnih cestah. Pravilno ravnanje la-
stnika zemljišča ob cesti je v prvi vrsti namenjeno nje-
govi lastni varnosti, ko se bo s svojega dvorišča vklju-
čeval v promet na javno cesto. Prav tako je namen teh 
zakonskih določb splošna varnost vseh udeležencev v 
prometu, saj udeleženec v prometni nesreči praviloma 
nikoli ni samo povzročitelj nesreče. S svojim pravilnim 
ravnanjem pri čiščenju in odlaganju snega boste kot 
lastnik zemljišča ob cesti prispevali k svoji varnosti in 
varnosti vseh udeležencev v prometu. 

Tiste voznike, ki svoja vozila v času sneženja parkirajo 
na javnih parkirnih površinah, pa hkrati opozarjamo, 
da vozila pravočasno umaknejo in s tem izvajalcem 
zimske službe omogočijo nemoteno pluženje teh po-
vršin.

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

Velike Lašče
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POŠTNI KOTIČEK – OB PRVI OBLETNICI
V začetku oktobra je mi-
nilo prvo leto delovanja 
»potoške pošte« pod okri-
ljem Lesne zadruge Lo-
ški Potok. Kljub temu da 
gre za sorazmerno kratko 
obdobje, lahko že ugoto-
vimo, da je bila odločitev 

za prevzem pošte pravilna, saj kljub posameznim kri-
tikam dobivamo v glavnem pozitivna mnenja, v kate-
rih nam občani pritrjujejo o pomembnosti tovrstnega 
urada za kakovost bivanja v kraju in vzpostavljanju 
višje ravni upravno-poslovne samozadostnosti občine. 

Da bi postale in ostale storitve in ugodnosti našega 
potoškega poštnega urada zanimive za čim širši 
krog občanov naše občine, si želimo njihov nabor 
postopoma širiti. Tako smo že konec lanskega leta 
ponudili potoškim društvom 50-odstotni popust pri 
kopiranju nevezanih materialov (materiali, ki so na 
posameznih listih in jih je možno avtomatsko kopirati). 
Ta ugodnost  je še vedno v veljavi. Nadalje smo letos 
jeseni ponovno vzpostavili pošiljanje 
telegramov ob posebnih priložnostih 
(čestitke in voščila za posebne priložnosti, 
kot so rojstva otroka, obletnice …). Tukaj 
mislim na telegrame z glasbo, darilci 
itd. Pa še eno novost smo pripravili v 
zadnjih mesecih. Na pošti namreč lahko 
kupite tudi razne uradne obrazce, tako 
za dohodnino kot za otroške doklade in 
socialne prejemke. Uradne obrazce, ki jih 
ni v redni ponudbi, pa lahko tudi naročite. 
Na pošti vas bodo čakali predvidoma v 
roku dveh delovnih dni. 

Ko boste brali pričujoči članek, vas bo 
na pošti že čakala pripravljena oglasna 
deska, na katero boste lahko pripenjali 
svoje oglase v smislu: kupim, prodam, 
najamem, oddam, podarim, iščem … V praksi je to 
zamišljeno tako, da prinesete svoj oglas, napisan na 
koščku papirja, ki ga lahko brezplačno dobite tudi 
na pošti, do velikosti A 6 (četrtina A 4-lista), pri 
Heleni vzamete žebljiček in z njim pritrdite listič 
na pripravljeno tablo. Na papir napišete svoje ime, 
telefonsko številko in datum ter obvestilo, kaj prodajate, 
kupujete, iščete, podarjate itd. Obvestilo bo na tabli 
viselo 14 dni, nakar bo odstranjeno in uničeno. Lahko 
pa se boste pred pretekom tega časa oglasili v poštni 
poslovalnici in veljavnost vašega oglasa podaljšali 
za novih 14 dni. Odstranjeni bodo tudi vsi oglasi 
brez datuma, kontaktne številke in brez obvestila. 
Število oglasov ne bo omejeno, njihova namestitev 
in pregledovanje pa bosta brezplačna. Oglasne table 
se boste lahko posluževali v delovnem času poštnega 
urada.  

Kot je bilo objavljeno že v prejšnji številki Odmevov, si 
lahko ob obisku »pošte« ogledate tudi gasilski zbornik, 
ki ga je Prostovoljno gasilsko društvo Hrib izdalo ob 
letošnji 120-letnici gasilstva v Loškem Potoku in enaki 
obletnici gasilskega društva Hrib - Loški Potok. Gre za 
precej obsežno knjigo, v kateri boste na 230 straneh po-
leg podatkov o začetkih gasilstva na Kranjskem, prvih 
pravil in organizacijskih predpisov, činov, ki so jih ga-
silci uporabljali pred letom 1900, in še nekaj drugih 
zanimivosti iz tistega časa lahko našli tudi nekaj zani-
mivosti iz zgodovine Loškega Potoka. Seveda pa poleg 
velikega števila fotografij gasilcev in njihovih aktivnosti 
od začetka gasilstva pri nas do danes tudi zelo obširen in 
natančen popis njihovega delovanja, podkrepljen z ori-
ginalnimi dokumenti. Da je upravni odbor PGD Hrib 
z izdajo tako obširnega zbornika naredil velik in po-
gumen korak, potrjujejo tudi besede dolgoletnega gasil-
ca iz soseščine, ki je rekel: »Ta zbornik postavlja kriterije 
za izdajo tovrstnih publikacij na mnogo višji nivo.« To 
izredno zanimivo knjigo pa boste za prispevek 25 evrov 
lahko odnesli tudi s seboj, mogoče tudi kot novoletno 
darilo za prijatelje ali sorodnike.

Na koncu pa vas, dragi občani, v želji, da vam s svojim 
delovanjem omogočimo še dodatne storitve, vabim 
k sodelovanju. Posredujte nam vaše želje in predloge, 
kako še izboljšati naše delo in ga čimbolj približati vašim 
potrebam. Naslov najdete na koncu članka. Res je, da 
vsega verjetno ne bomo mogli narediti, sem pa prepri-
čan, da se bo tudi na ta način našlo kaj izvedljivega. 

Naš mail: zadruga1318@gmail.com

Vlado Mohar

Ob tej priložnosti naj vam, dragi občani, 
v imenu vseh zadružnikov Lesne 

zadruge Loški Potok zaželim srečno in 
uspešno prihajajoče novo leto 2019.
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DELO AGRARNE SKUPNOSTI DRAGA V LETU 2018
Agrarna skupnost Draga je bila ponovno vzpostavlje-
na leta 1995 po denacionalizaciji in šteje šest članov, ki 
so dediči nekdanjih članov AS Draga in  Občine Loški 
Potok kot največjega solastnika, ki je leta 2002 z do-
govorom prepustila rabo in upravljanje nepremičnin 
vaški skupnosti Draga. Gre za parcele, ki so gozdnate 
in v zaraščanju. Posek in prodaja lesa je edini vir do-
hodka AS Draga. 

LOKALNO

škov sečnje in spravila in kot izplačilo solastniškega 
deleža članom upravičencem. Ostali del je na razpo-
lago vaški skupnosti Draga. Tako je na osnovi sklepa 
nabavljena snežna freza, ki bo služila vsem vaščanom 
za čiščenje snega, z vsemi materialnimi in delovnimi 
stroški. 

V letu 2018 smo finančno podprli organizacijo prosla-
ve v počastitev dogodkov NOB, ki je bila 14. 7. 2018. 
Kulturno-športnemu društvu Draga je izplačan pri-
spevek za organizacijo novoletne delavnice in ob-
daritev otrok. Trenutno potekajo dela na sanaciji in 
vzdrževanju okolice cerkve in spomenika, v katerem 
bomo skupaj z Občino Loški Potok prispevali finančni 
delež za opravljena dela. Leto zaključujemo s pozitivno 
bilanco in željo, da se tudi v letu 2019 nadaljuje z vla-
ganji v našo vas, z vključitvijo čim več vaščanov v delo 
in z dobrimi idejami, ki bodo olajšale življenje in delo 
vaščanov. Vsem skupaj AS Draga želi veliko zdravja in 
srečno novo leto 2019.

15

Vesele božične 
praznike in  srečno 

novo leto 2019!

Vsem občanom in poslovnim partnerjem 
želim vesele  božično-novoletne praznike 

in uspešno v novem letu 2019!

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

ELMAR; Aleš Marjanovič, s.p.

GSM:031 810 775

www.slodesign.com/elmar/

Žagar Jože s.p.
Gozdna dela in vzdrževanje cest

Tako je v letu 2018 posekano, iz gozda spravljeno in 
prodano 298,54 m3 lesa, ki je bil kot sanitarna sečnja 
po vetrolomu odkazan s strani Zavoda za gozdove Slo-
venije, za kar je izdana odločba z rokom za sanacijo. Iz 
tega naslova smo pridobili sredstva v višini 14.176,50 
EUR. Del teh sredstev je bil izplačan za poplačilo stro-

Vsem skupaj AS Draga želi 
veliko zdravja 

in srečno Novo leto 2019.

Zlatko Malnar
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V NOVEM KOTU S ČASOM NAPREJ
Novi Kot je verjetno najdaljša vasica v občini Loški 
Potok. Od Kajže (h. št. 1), kjer se vas začne, pa do Ko-
roščevih (h. št 40), kjer se konča, potegne kar pet km.

Ob cesti je videti malo hiš in gospodarskih poslopij. 
Več je travnikov in senožeti. Da je temu tako, je vzrok 
že v nastajanju vasi. Poseljenost nas spominja na Ko-
roško, kjer so osamljene kmetije, vmes gmajna in šele 
nato sosednja hiša s pripadajočim gruntom. 

Malo je pisnih virov, ki bi govorili o začetku poselje-
nosti, glede na izgled pa verjamemo v izročilo, da so 
bili tu prvi priseljenci s Koroške.

Kakor koli že, vaščani imamo kraj radi in ponosni smo 
prav na vse, kar je naše. Tudi na oster, čist zrak in kvali-
tetno vodo. Nič nas ne moti, če smo oddaljeni. Živimo 
v času, ko vas ni več oddaljena od glavnega mesta. Do-
ber avto in šofer pri hiši – pa smo recimo v eni dobri 
uri vožnje v Ljubljani.

Vsi vodilni, kamor smo regionalno pripadali v prete-
klosti, so nas predolgo tretirali za oddaljene. To dejstvo 
je potegnilo za seboj prepričanje, da se k nam ne splača 
vlagati v razvoj in napredek vasi.

Od požganih 42 hiš z vsemi gospodarskimi poslopji je 
danes v Novem Kotu lično obnovljenih in urejenih 29 
hiš. Ker so vse to večje in manjše kmetije, so povsod še 
skedenj, garaža in druga pomembna lopa.

Pri obnovi starši niso izbirali lokacij, gradili so vsak 
na svojih domačih temeljih. Hvaležni smo jih za to in 
nimamo sosedskih sporov. Vaščani lepo skrbimo za 
urejenost svojih domačij in celotne vasi. Lepote kraja 
se domačini premalo zavedamo. Novi lastnik hiše, 
gospod Matej, nas je na to naravno posebnost takole 
opozoril: »Službeno sem prepotoval skoraj ves svet, pa 
sem pri vas našel najlepši kraj sveta.«

Letos pa je vasica bogatejša za dve lično zgrajeni 
gospodarski poslopji. Pri »Mirkotu« je bil v dobrih 
dveh tednih postavljen KOZOLEC. Takšno poslopje je 
potrebno pri vsaki vaški hiši. Pravo urejeno podobo 
pa bo kozolec dobil spomladi, ko ga bo gospodar še 
»finiširal«. Svojemu namenu pa že popolnoma služi. 
Tudi sama izgradnja je lepa, enostavna – čisto po 
domače »diši«. Lahko bi rekli »NAŠE NAM PAŠE«.

Pri postavitvi so uživali moški, ker so pomagali, 
debatirali in se pomenkovali, kaj vse se lahko dogaja 
na kozolcu in pod njim. Dobro, da vsaj vedo za stare 
dogodke, če jih že opravljati ne morejo. Kakšen greh se 
lahko tudi zamolči. 

Drugo poslopje pa je zgrajeno na Podleščevi domačiji. 
Ker je zemlje veliko, ima poslopje novo lokacijo. Je ti-
pična stara dolenjska gradnja. Tudi mojstri so prihajali 
iz tistih koncev. Krasno sovpada v okolico in čudovita 
lesena stavba se arhitekturno zlije s hišo. Takemu po-
slopju pravijo na dolenjskem »PAD«. Verjetno zato, 
ker se je svoj čas veliko kmečkega dela opravilo prav na 
podu – lesenih tleh. Npr. ličkalo koruzo, mlatilo žito, 
trlo lan, čistilo proso in kdo ve kaj še. Pod streho pa so 

bili vsi ti pridelki spravljeni v velikih lesenih skrinjah 
s pokrovi.

Vsem občanom želimo lepe božične 
praznike in srečno v novem letu 2019.

Vaška skupnost 
Novi Kot - Stari Kot

V tem »PODU« se verjetno ne bo opravljalo nič od na-
štetega dela ali pa malo, saj je tu svoj prostor že dobil 
avto. Prav gotovo pa bo imelo tu svoj prostor veliko 
orodja in pripomočkov za delo.  

Letos smo na občini zaprosili za TRI luči javne razsvet-
ljave. Predvidevali smo odobritev. Ni se izšlo. Nekaj jih 
je po vasi že dlje časa v funkciji. Te dajejo v nočnem 
času prijeten občutek.

Dve luči sta zasijali sredi novembra. Glede na strukturo 
poseljenosti bi bilo prav, da posveti še ena – TRETJA. 
Javne luči dajejo kraju izgled, utrip življenja, počutje 
ugodja in navsezadnje so del napredka, ki ga narekuje 
trend življenja. Tako upamo, da bo spomladi tudi tretja 
in mogoče še katera zagledala luč sveta.

Irena Klepac
Foto: Franci Vesel

LOKALNO
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ODLOV DVEH SAMIC RJAVEGA MEDVEDA ZA DOSELITEV 
V FRANCIJO JE IZPELJAN

LOKALNO

Ljubljana, 5. 10. 2018 – V večerno-nočnih urah iz torka 
na sredo (2. do 3. 10. 2018) in srede na četrtek (3. do 4. 
10. 2018) je terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za goz-
dove Slovenije (ZGS) odlovila dve medvedji samici, ki sta 
bili s posebnimi transportnimi vozili prepeljani v Fran-
cijo in izpuščeni na prostost. Slovenski medvedji samici, 
s francosko dodeljenima imenoma Claverina in Sorita, 
bosta nadaljevali svoje ekološko in biološko poslanstvo 
na območju gorskega masiva Pirenejev. Projekt odlova in 
izpusta je je bil izpeljan na podlagi medvladnega sporazu-
ma med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo.

Skladno z medvladnim sporazumom med Republiko 
Slovenijo in Republiko Francijo, ki sta ga že leta 2006 v 
gradu Predjama pri Postojni podpisala tedanji minister za 
okolje in prostor Janez Podobnik ter tedanja ministrica 
za ekologijo in trajnostni razvoj Republike Francije Nelly 
Olin, je bila naloga odlova in preselitve opravljena drugič 
(prvič je bilo v letu 2006 v Sloveniji odlovljenih in v Fran-
cijo preseljenih 5 medvedov). 

Naloga je bila zaupana organizacijama Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ter Zavodu 
za gozdove Slovenije (ZGS). Medvedji samici, Claverina, 
stara dobrih 6 let in s telesno maso 140 kg, in Sorita, 
stara dobrih 7 let in s telesno maso 150 kilogramov, sta 
bili s tehniko »odlova na prosto« odlovljeni v lovišču s 
posebnim namenom Jelen, ki deluje v sestavi ZGS, ter 
uspavani s sredstvom za omamljanje. Medvedki so po 

protokolu izmerili strokovnjaki obeh ekip, francoski 
kolegi pa so jima namestili ovratnici z GSM/GPS-
oddajnikoma in še posebnima oddajnikoma v eno 
uho. Medvedki sta pregledala in do odvoza spremljala 
njune vitalne življenjske funkcije tudi strokovnjaka 
(veterinarja), ki sta ju zagotovili tako slovenska kot 
francoska stran. Slovensko odlovno ekipo je krajevno 
pristojna veterinarka spremljala tudi ves čas odlova, ki je 
potekal vsak dan v večernih urah, in sicer od 1. 10. do 
uspešnega drugega odlova 3. 10. 2018.

Medvedki so francoski strokovnjaki skupaj s potrebni-
mi listinami (CITES, veterinarski mednarodni certifikat, 
odlovni obrazec) odpeljali na pot v nočnih urah iz srede 
na četrtek (3.–4. 10.) in sta bili po transportu, ki je trajal 
skoraj 24 ur, v Franciji izpuščeni na prostost. Po izjavah 
francoskih vodij projekta sta medvedki Claverina in So-
rita pogumno stopili iz posebne komore na prostost v 
zahodnem delu francoskih Pirenejev. Potomstvo obeh 
medvedk, in sicer glede na natančen veterinarski pregled 
in pozitivno oceno o oplojenosti, bomo najverjetneje 
zaznali že naslednje leto. O njunem gibanju in vseh po-
membnejših dogodkih nas bodo francoski kolegi redno 
seznanjali, vsaj enkrat letno tudi v pisni obliki.

Povsod je čutiti, da se leto izteka. Vse hiti, po nečem 
hrepeni. Praznično vzdušje je povsem na višku. Kratki 
temnejši dnevi so dobili čarobno umetno pomoč osve-
tlitve. Lepo je! Še nekaj naravnih snežnih kristalčkov 
in novo leto je tu. 

Da bomo lažje zakorakali novim izzivom naproti, mo-
ramo tudi v društvih napraviti črto pod opravljenim 
delom. Z letnim programom smo poskrbeli, da se je 
vsak mesec nekaj dogajalo. Vseh dejavnosti je bilo 11.

Izteka se leto evropske kulturne dediščine. V DU Dra-
ga smo na to temo pripravili 3 prireditve. Bile so dobro 
obiskane, kar nam je potrditev, da ljudje naše doline 
cenijo in spoštujejo preteklost prednikov. 

Udeležili smo se nekaj prireditev drugod in sodelovali 
po svojih močeh. Povsod je bilo prijetno, predvsem pa 
smo s ponosom predstavljali naše društvo. 

Premalo smo bili aktivni ali pa morda premalo uspeš-
ni na športnem področju. Se zgodi! Najbrž nismo bili 
dovolj pripravljeni že na samem začetku, ko smo kar 
s težavo oblikovali svojo športno ekipo. Šport zahte-
va krepost, treninge, čas in marljivost. Morda pa smo 

upokojenci na deželi tudi utrujeni? Glavna oblika na-
šega športa je DELO, kjer se vsi dobro rekreiramo. 

Plan našega dela je realiziran, zadovoljni smo. Ostaja-
mo optimisti, da bo šlo tako tudi v prihodnje. 

Sicer pa, kaj se moramo vse življenje obremenjevati z 
nekimi plani in delom? Uživajmo to življenje v zado-
voljstvu in veselju s prijatelji. Vse prehitro mine! 

Ob tej priložnosti želimo vsem krajanom DRAGAR-
SKE DOLINE vesel božič in srečno novo leto!

Upravni odbor
DU Draga

ZA LETOS JE DELO  OPRAVLJENO

Občanom OBČINE LOŠKI POTOK želimo vesel 
božič in polno mero sreče v letu 2019.

Upokojenci DU Draga
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

PIKNIK V OJSTRICI
14. septembra smo v društvu organizirali piknik v 
Ojstrici. Peli smo, igrali petanko, nabirali gobe, sku-
hali najboljše vampe, pekli čevapčiče ter vratovino … 
luštno je bilo.

Stran društva upokojencev
Jeseni se je res dosti dogajalo. Občinska priznanja so podeljena, volitve za župana so tudi za nami, tako da iskreno 
čestitam županu Ivanu Benčini za ponovni mandat. Tudi v našem društvu imamo »natrpan« urnik, saj se vedno 
kaj zanimivega dogaja. Pa gremo lepo po vrsti:  

Foto: Marija T. 

LESENKE V CANKARJEVEM DOMU
3. 10. 2018 smo se Lesenke, rokodelska skupina našega 
društva, odzvale povabilu ZDUS – Zveze društev upo-
kojencev Slovenije in sodelovale na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje, ki je tri dni potekal v Cankarje-
vem domu. Predstavile smo naše rože iz lesa – lesenke.

Recept za fižolove štruklje:
Testo: 250 g bele moke (mehke), 1 jajce, 1 velika žlica 
sončničnega olja, 1,5 dl tople vode, ščepec soli.

Nadev: ½ kg kuhanega rdečega fižola (lahko tudi 1 ve-
lika pločevinka), 300 g polnomastne skute, 100 g kisle 
smetane, 2 jajci, šop svežega pehtrana ali suhi pehtran 
v zavitku, sveže mlet poper, sol.

Več receptov s fižolom pa seveda najdete v  knjigi avto-
rice in naše gostje Andreje Škrabec.

OBČINSKO PRIZNANJE NAŠI ČLANICI ANICI 
CAR
6. 10. 2018 je v osnovni šoli 
na Hribu potekala slav-
nostna prireditev ob ob-
činskem prazniku. Poleg 
kulturnega programa ob 
tej priložnosti podelijo tudi 
občinska priznanja.

Letos je naša članica ANI-
CA CAR prejela listino Ob-
čine Loški Potok za dolgo-
letno aktivno spremljanje 
življenjskega utripa kraja 
in spodbujanje medgenera-
cijskega sodelovanja. Anici 
iskrene čestitke in seveda – 
le tako naprej.

Na fotografi ji z leve proti desni: Andreja Škrabec, župan Ivan Ben-
čina, predsednica našega društva Marija Turk in Metka Starič iz 
Zavoda Parnas

FIŽOL
4. 10. 2018 je v prostorih gospodinjske učilnice osnov-
ne šole dr. Antona Debeljaka na Hribu v sklopu pra-
znovanj ob občinskem prazniku občine Loški Potok 
potekala predstavitev nove kuharske knjige Andreje 
Škrabec z naslovom FIŽOL. 

Predstavitev je potekala v okviru projekta »Kuharica 
Fižolov dan« (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe). Andreja je prikazala pripravo pečenih fižolo-
vih štrukljev s pehtranom, ki smo jih na koncu tudi 
poskusili. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Naše društvo je, prav tako za listino Občine Loški Po-
tok, predlagalo Tjašo iz KTC-ja, s katero že vrsto let 
dobro in korektno sodelujemo. Tjaša, tudi tebi iskrene 
čestitke.

Kot že vrsto let zapored smo tudi tokrat članice društva 
pripravile sladke dobrote, ki so jih pekle že naše mame, 
babice – kuheljne, kravajčke, krompirjevko, … in se-
veda čaj  upokojenček. Hvala vsem pridnim gospodi-
njam za peko peciva.

OBISKI LOŠKEGA POTOKA
V zadnjem času naša predsednica prejema prošnje 
društev glede organizacije njihovega izleta v Loškem 
Potoku. Tako smo v  mesecu septembru in oktobru or-
ganizirali kar tri celodnevne izlete in poskrbeli, da se 
lepote Loškega Potoka, narava, prijazni in gostoljubni 
ljudje ponesejo v svet. Prav tako smo organizirali ce-
lodnevni izlet v mesecu novembru. 

25. 9. 2018 je naše društvo gostilo skupino prostovolj-
cev, ki delajo v projektu Starejši za starejše, iz Društva 
upokojencev Postojna. Naša predsednica Marija jih je 
odpeljala na Tabor, kjer so si ogledali edinstveno kra-
jino, Retijsko uvalo in cerkev. Odpeljali smo jih na pa-
noramsko vožnjo do Trave. Na tej vožnji se je pridružil 
Jaka Bartol in gostom veliko povedal o sami krajini in 
zgodovini. Nato so si ogledali tudi Jakovo etnografsko 
zbirko, pojedli kosilo v KTC-ju, kjer sta jim Fani in Mic-
ka odigrali skeče v narečju, in si ogledali hribovski vrt.

Foto: Marija Turk

oni so si ogledali spominski park kulturnikov, Tabor s 
cerkvijo, Retijsko uvalo, hribovski vrt in tudi njih smo 
odpeljali na panoramsko vožnjo po naši občini, vse do 
Trave. Jedli so v KTC-ju, kjer sta za smeh poskrbeli 
tudi Fani in Micka. 

4. 11. 2018 smo organizirali izlet tudi članom turistič-
nega društva iz Straže pri Novem mestu, ki so po pri-
povedovanju prejšnjih obiskov  imeli željo, da obiščejo  
in spoznajo naš kraj. 

Vsem tem obiskovalcem Loškega Potoka smo na vrtu 
pripravili tudi stojnice z izdelki, narejenimi v našem 
društvu, in s potoškimi izdelki, kot so izdelki iz gline, 
domači med, torbice … Lahko smo  ponosni in zado-
voljni, da smo predstavili našo občino in okolico in jim 
pokazali vse lepote našega kraja. 

Naj povem, da je za to potrebna res dobra organizaci-
ja, saj moramo poskrbeti za sprejem, vodenje in našo 
navzočnost pri njihovem izletu. To opravlja kar nekaj 
članic društva in vse delamo prostovoljno. Največ časa 
in truda pa vloži naša predsednica Marija.

Zahvaljujemo se tudi Občini Loški Potok, ki nam 
vedno prisluhne ter pomaga, tako denarno kot s 
promocijskim materialom.  

SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV 
V nedeljo, 14. 10. 2018, je v KTC-ju potekalo 4. sreča-
nje starejših članov nad 80 let ter letošnjih jubilantov, 
ki so oziroma bodo letos praznovali okroglo obletnico 
rojstva, torej 60, 70, 80 ali 90 let.

10. 10. 2018 je naše društvo organiziralo izlet tudi za 
4 avtobuse prostovoljcev, ki prav tako delajo v pro-
jektu Starejši za starejše, toda tokrat so prišli iz cele 
Dolenjske in Bele krajine. Po skupinah so si ogledali 
dom upokojencev, spominski park kulturnikov, Tabor 
in hribovski vrt Knavsovih. V Gostilni Pri Kapcu in v 
KTC-ju so poskrbeli, da so vsi dobili dobro kosilo. 

Že naslednji dan, torej 11. 10. 2018, pa smo organizi-
rali izlet članom Društva upokojencev Šentjernej. Tudi 

Vabilo je prejelo nekaj več kot 70 članov, polovica se je 
vabilu odzvala. Lepo se mi zdi, da se odzovete našemu 
povabilu in se udeležite tega srečanja. Obljubim, da se 
bomo potrudili in vsako leto to ponovili. Prav se mi 
zdi, da ohranjamo pristne stike in da vam posvetimo 
kak trenutek pozornosti več. Naj povem, da je letošnje 
srečanje podprla Agrarna skupnost Travnik, za kar se 
ji še enkrat zahvaljujemo.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Tudi tokrat so nas razveselile naše Povasenke. Fani in 
Micka sta zaigrali dva skeča, med druženjem pa je Fani 
še recitirala svojo, avtorsko pesem.

Žal Tjaša, ki je kar pet let poskrbela, da smo se počutili 
dobro, odhaja iz KTC, zato za drugo leto še ne vemo, 
kje in kdaj se bomo ponovno družili. Tjaša, želimo 
ti, da izkušnje, ki si jih pridobila v Loškem Potoku, 
koristno uporabiš v svoji nadaljnji karieri.

Preživeli smo lepo popoldne, malo smo pokramljali 
ter uživali ob petju naših Povasenk, prav tako sta nas 
zabavali Micka in Fani in navsezadnje smo uživali ob 
poznem kosilu, zelo okusni sladici ter ob kozarčku 
rujnega. Vsi udeleženci so ob odhodu prejeli sladko 
darilo.

OBISK VRTA 
V petek, 19. 10. 2018, je imelo društvo "rezerviran 
termin" za ogled najlepšega vrta, vrta Lidije in Petra 
Knavsa. Letos smo termin iz poletnega časa prestavili 
na jesenski, ker je tudi v jeseni na vrtu kaj videti – 
predvsem cvetoče trave in krasno obarvane javorje. 

Na vrhu Hriba
nekdaj stara Odkalova 

domačija
novo podobo je dobila.

Stara hiša se je novi 
umaknila,

Peter in Lidija tu živita,
prekrasen vrt sta uredila.

So ideje se porodile,
da bi rožice se tu sadile.

Lidija energična 
in močne volje

še Petra potegnila je v 
svoje vode.

Koliko muk in trpljenja,
predno se na vrtu znašlo

polno je kamenja.
Vsak kamen svoje mesto 

je dobil,
ob družbi cvetja 

se lepo je prilagodil.

Kakor preproga 
je trava zelena,

urejena, lepo pokošena.

Speljane vmes so stezice
in kamnite stopnice.
Vodijo tja do vodice,

kjer v ribniku 
plavajo ribce.

Če počitka si zaželiš,
v cvetličnem gaju 
ob mizi posediš.

Mnogo starih predmetov
svoje mesto je tu dobilo

in staro kolo,
z njim se nekdaj imenitno 

je vozilo.

Okrasna drevesa,
cvetja brez števila
sta Peter in Lidija

z ljubeznijo nasadila.

Čistega zraka in 
paše za oči

se tu na vrhu Hriba dobi.
Kdor obišče ta vrt,
odide veselih src.
Z veseljem pove,

da še kdaj vrne se.

Še mnogo ustvarjalnega navdiha vama želi upoko-
jenska ekipa.

ZAHVALNA NEDELJA
4. 11. 2018 je bila ZAHVALNA NEDELJA. Kot že ne-
kaj let zapored smo članice Društva upokojencev Loški 
Potok pod vodstvom Marije Mišič okrasile našo farno 
cerkev z letošnjimi pridelki. Narava je bila letos res ra-
dodarna.

V znak pozornosti smo naši gostiteljici podarili šopek 
lesenk ter pesmico Fani Debeljak, ki jo je tudi sama 
prebrala: 

NA VRHU HRIBA
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Uradna spletna stran slovenske škofovske konference 
je na svoji internetni strani zapisala: 

"Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, 
vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala nara-
va, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, 
svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema 
vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cer-
kev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti 
Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno 
razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo ka-
kovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev 
maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam 
je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala obenem, zato 
je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogosluž-
nim obredom. Pri mašah na zahvalno nedeljo se bodo 
verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo zahvalili 
drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. 
Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in 
graditev občestva. Hvaležnost Bogu spominja na da-
rovalca dobrega."

DELAVNICA – STEKLENICA, OKRAŠENA ZA 
POKLON

V četrtek, 15. 11. 2018, 
smo organizirali de-
lavnico okraševanja 
steklenice za poklon. 
Izdelale smo žensko 
oziroma damo, pri-
merno za darilo. 
Mentorica je bila 

Branka Mohar. Za izdelavo ozi-
roma krašenje je osnova steklenica, ki ima plutovinast 
zamašek. Zraven potrebuješ še krep papir oziroma bla-
go za obleko, klobaso za roke in jabolko za glavo ter 
seveda primerno steklenico. 

Nastali so čudoviti izdelki, ki jih bomo z veseljem po-
kazali na spomladanski razstavi.

PRAZNIK KAKIJA V STRUNJANU
Tudi letos, že tretje leto zapovrstjo, smo se udeležili 
praznika kakija, ki ga pripravljajo v Strunjanu. Žal je 
bila letos udeležba zelo skromna in le s tem, da je dru-
štvo plačalo prevoz, smo lahko odšli proti Primorski, 

Foto: Marija Turk

ker bi bili stroški izleta sicer previsoki.  

Vreme je bilo krasno, ponudba kakija je bila velika, saj 
je bila letina obilna. Nadihali smo se svežega morske-
ga zraka, pojedli dobro kosilo, nekateri se tudi nako-
pali v morski vodi Hotela Delfin, nekateri so se poleg 
Strunjana sprehodili tudi po Izoli. 

Če bo drugo leto več zanimanja, smo dobili ponud-
bo lokalnega sadjarja, ki nam je pripravljen pripraviti 
predstavitev, malico in seveda obiranje tega zlatega ja-
bolka, kot tudi pravijo kakiju. 

DELAVNICA –  PRIPRAVA PLETENICE 
V petek, 23. 11. 2018, smo v sodelovanju z Zavodom 
Parnas in v okviru projekta Uživam tradicijo v društvu 
organizirali delavnico – pripravo pletenice z Nado 
Lunder. Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 20 čla-
nic ter občank, nekatere so tudi aktivno sodelovale 
ter si na delavnici spletle svojo pletenico, ki so jo nato 
spekle doma. 

Nada je pletenico, ki jo je pripravila in predstavila na 
delavnici, spekla v šolski gospodinjski učilnici in jo 
na koncu tudi razrezala, da smo lahko sami ugotovili, 
kako zelo dobra je po okusu in krasna po izgledu. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Hvala Nadi in Metki ter vsem, ki so se tako številčno 
udeležile delavnice.

Recept: 

Testo: 1 kg moke, 4,5 dl mleka, 5 rumenjakov in 1 celo 
jajce, 100 g masla oziroma 1 dl olja, 100 g sladkorja, 1 
kvas, žlička soli, 1 žlica ruma, vanilin sladkor, limonina 
lupinica in 1 jajce za premaz. 

Okraski: 150 g moke, ščep soli, žlica olja, malo vode.

OBISK PRI NAŠI ČLANICI V DSO
20. 11. 2018 je 
90-letnico rojstva 
praznovala naša 
članica Marija 
Bambič, Miklav-
čeva iz Travnika 
108. V naše dru-
štvo je pristopila 
leta 1989, tako da 
je naša članica že 
30 let.

Prijetna gospa nas 
je sprejela v svo-
ji sobici v domu 
starejših občanov 
v Loškem Potoku, 
kjer je že nekaj let 
njen dom. 

Spomini se ji hitro 
vrnejo v njeno 
mladost in nam 
pove, da je bilo v družini sedem sester, da je z atom 
pogosto hodila v gozd in da je bila navajena trdega 
dela. Iz gozda sta pripeljala tudi smrečje, ki sta ga 
odpeljala v predelavo za eterična olja. 

Spomni se, da so šle potoške punce in tudi sama je šla 
za tri mesece na udarniško, v delovno brigado v Beo-
grad. Gradili so proge, gradili so Beograd, da bo kot 
Moskva. 

Poročila se ni daleč, saj je ostala v isti vasi, v Travniku. 
Ko je prišla za ta mlado k Miklavčevim, so ji najprej 
pokazali hlev – krave in prašiče, torej bo treba delati. 
Rodila je dve hčerki – Marijo in Jelko, ima štiri vnu-
ke in 3 pravnuke. Ko sta hčeri odrasli in odšli v šole, 
je začela delati v šivalnici,  kamor je z veseljem hodila 
šestnajst let, in tudi doma je kaj zašila. 

Preden je prišla v dom, je bila štiri leta pri hčeri Jel-
ki v Grosupljem, čez dan pa v dnevnem varstvu. Čez 
poletje je prišla domov, dokler si ni zlomila kolka in 
dokler se ji stanje ni tako poslabšalo, da je morala v 
dom. Pravi, da se tu super počuti in da lepo skrbijo za-
njo. Hčerka Marija jo vsak dan obišče, tako da ji res ni 
dolgčas. V sobi ne mara televizije, če jo kaj zanima, pa 
si pogleda v dnevnem prostoru. Njen recept za dolgo 
življenje – delaj in skromno živi.

Na koncu gospe Mariji še enkrat želim – vse najboljše 
in da bi Vam zdravje še naprej dobro služilo.  

KULINARIČNO DOPOLDNE V DSO
Ob praznovanju 10-letnice delovanja Doma starejših 
občanov Loški Potok smo članice našega društva 4. 
12. 2018 stanovalcem doma pripravile kulinarično do-
poldne. Majda je prikazala, kako se naredijo kuheljni, 
pomagala ji je Meta, Micka je prikazala oblikovanje in 
peko parkeljnov, pomagali sta ji naša predsednica Ma-
rija in naša članica Alojzija, ki je tudi stanovalka doma 
in članica Povasenk. Andreja pa je naredila rožičeve 
kifeljčke, pomagala ji je Marija Mišič. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Vsi, ki so opazovali dogajanje, tako stanovalci kot 
sestre in negovalke, so bili zadovoljni. Varovanci pa 
predvsem nostalgični, saj so se spomnili, kako so tudi 
oni nekdaj za praznike pripravljali različne dobrote.

VODNIK ZA ODKRIVANJE NAŠE DEDIŠČINE
Tudi za to številko Odmevov je Anica Car napisala svoj 
prispevek: 

»V okviru projekta Življenje ustvarja zgodbe (LAS 
PDD) smo ustvarjalci novega vodnika za odkrivanje 
naše dediščine ujeli del zgodb, ki jih je življenje skozi 
desetletja ustvarjalo na območju občin Velike Lašče, 
Sodražica, Ribnica in Loški Potok. Z vodnikom želimo 
znanje, izkušnje in nauke ljudi iz našega okolja prenašati 
na naslednje generacije in s tem ohranjati čudovito in 
bogato nesnovno dediščino,« je med drugim napisala 
urednica knjige Sanja Zgonec, ki je zbrala pripovedi o 
kulinarični dediščini.

»Je vdih in je izdih, vmes pa je bila ljudska pesem,« je 
napisal Matija Perovšek, ki je v vodniku predstavil ži-
vljenjski cikel naših prednikov s posebnim poudarkom 
na pesemskem izročilu.  »Zbrane pesmi so nam, mlajšim 
generacijam, lahko dober spomin in opomin na čase, ko 
je imela skupnost veljavo, ko je bila vrednota vzeti si čas 
za sočloveka in ko je bil ponos ubrano večglasno zapeti 
na sredi vasi.«

Dr. Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja je 
v spremni besedi napisala: »Medtem ko so za varstvo 
materialne kulturne dediščine odgovorne predvsem dr-
žavne ustanove, kot npr. muzeji in zavodi za varstvo 
kulturne dediščine, postavlja Konvencija v zvezi z va-
rovanjem nesnovne dediščine v ospredje njene nosilce, 
med pomembne ukrepe za varovanje nesnovne dedišči-
ne pa sodi prenos znanj, veščin … na mlajše generaci-
je.« In Metka Starič, vodja projekta: »Lepo je opazovati, 
kako so bili starejši informatorji navdušeni, ko so lahko 
predajali zgodbe mladim. Ponosna sem na celotno ekipo 
mladih in hvaležna vsem informatorjem. …«

Loški Potok je v tem 
projektu sodeloval 
s pripovedovanjem 
zgodb in petjem 
ljudskih pesmi. Na 
DVD-ju, ki je prilo-
žen knjigi, je deset 
naših pesmi. Šest 
pesmi prepevajo va-
ške pevke, štiri pe-
smi, ki so jih peli v 
Retjah v času božič-
ne devetdnevnice,  

Ob božiču je lepo,
zreš v snežno pokrajino.
V mesečini se vsa blesti,
v zvoniku zvon se oglasi.

Hiše razsvetljene,
mir vse naokrog,

pričakuje se 
Njegov prihod. 

Vabi zvon k molitvi,
ko okrog doma smo 

pokropili.
V hlevček na jaslicah

zrejo otroške oči,
kdaj Jezus se rodi. 

Po polnoči golobice 
zapojo,

vesel božič naj vsem 
vam bo.

ko so kip Marije nosili od hiše do hiše, pa smo z njimi 
zapele Povasenke. Pevke so bile hkrati tudi informator-
ke – pripovedovalke zgodb. Matija je zapisal tudi nekaj 
starih molitev, ki mu jih je nekoč pripovedovala pok. 
Ivana Mišič. »Župnek« – izročilo Antonije Šega (Zev-
nikarjeve) iz Šegove vasi s svojo zgodbo o okrasju pa 
je opisan v pripovedi o kulinarični dediščini. Predsta-
vitev knjige je bila 17. 11. na Trubarjevi domačiji na 
Rašici. Sodelovala sem kot zbirateljica gradiva (bilo 
ga je veliko in vsega niso mogli objaviti) in zato hvala 
vsem, ki ste odprli vrata svojih domov, pripovedovali, 
zapeli, in tudi Andreju Starcu, ki je naše petje »posnel« 
in pesmi uredil.

In življenje je ustvarilo še eno zgodbo.

VOŠČILO

Fani Debeljak

BOŽIČ

Vsem našim članicam in članom, 
vsem občankam in občanom želimo lepe 

praznike – vesel božič in srečno novo leto 2019. 

SMEH  NE ŠKODI: 
Se pogovarjata upokojenca:
Jože: »Ali veš, kateri poklic je najbolj iskan?«
Tone: »Vem.« 
Jože: »Kateri?«
Tone: »Vlomilec.«
Jože: »Daj, no! Kako to misliš?«
Tone: »Ja, v vseh časopisih stalno pišejo, da vlomilca 
še iščejo.«

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
Spoštovani reševalci!

Za popestritev prazničnih dni smo vam tudi tokrat pripravili dvo-
stransko nagradno križanko. Glede na to, da so prejšnji mesec 
potekale lokalne volitve, smo križanko posvetili temu dogodku in 

vanjo uvrstili novoizvoljene župana in občinske svetnike. Nekateri 
boste križanko reševali zgolj za razvedrilo, spet drugi  boste z njo 
preizkusili tudi srečo v žrebanju nagrad za pravilno rešitev. Tako 
enim kot tudi drugim želimo ob reševanju obilo užitkov. Če želi-

Pomoč pri reševanju (gesla po abecednem vrstnem redu): AKCIJ – rt v zahodni Grčiji, Actium; AKOLIT – pripravnik za duhovniško službo; ARAVALI – visoko indijsko gorovje; 

ARILJE – naselje z istoimenskim samostanom v Srbiji; ATANAS – bolgarski pesnik Dalčev; CAO – kitajski pisatelj (Yu); DJILAS – črnogorski politik in pisatelj (Milovan, 1911-1995); 

EKEL – slovenska skladateljica in glasbena pedagoginja (Celestina, 1867-1935); GOLDEN – ameriški pisatelj (Arthur); IVANOVA – ruska umetnostna drsalka (Kira); JIZERA – češka 

ODMEVI
POSKOČEN 

POLJSKI PLES
ČRNOMORSKO 

LETOVIŠČE

SEKIRA ZA 
PODIRANJE 

DREVJA

BOLGARSKI 
PESNIK 
DALČEV

ODMEVI
VAS V NAŠI 

OBČINI
GLAVA BREZ 

LAS
DRŽAVA V INDIJI NIKOLA TESLA

BIVŠA NEMŠKA 
ATLETINJA 
(KRABBE)

NASELJE V 
SRBIJI S 

SAMOSTANOM

BREZOBLIČNA 
GMOTA

PREBIVALKA 
ŠPANIJE

FRANCOSKI 
PISATELJ 
(CLAUDE)

SORTA JESEN. 
JABOLKA

PREDEL BLEDA
GRŠKA BOGINJA 

ZEMLJE
TITAN

ŽGANJE 
(NAREČNO)

LITERARNI 
JUNAK (MARTIN)

PEVEC PRESLEY

ODMEVI
ŠPORTNA 

NOVINARKA 
MULEC

PREDMET ZA 
IGRANJE SREČNO 2019

POSUŠENA 
TRAVA, SENO

LIJAK
OVITEK, ZAVOJ

PIJAČA IZ 
MALIN

BIVŠI ŽUPAN 
(JANEZ)

NAJVIŠJA 
IGRALNA 

KARTA

ODMEVI
OVOJ ZA 

SHRANJEVANJE 
DOKUMENTOV

PRIPADNIK 
ARIJSKE RASA

LOKALNA 
REAKCIJA TKIVA

TROPSKI 
SESALEC

SLIKARKA 
KOBILCA

INDIJSKO 
GOROVJE

ODMEVI
PREBIV. RETIJ

PESNIK 
DESTOVNIK

DOMAČA ŽIVAL
SLOV. 

ROKOMETAŠICA 
(MAJA)

RUDARSKO 
MESTO V 
ŠPANIJI

VOJAŠKA 
SKLADBA

NEBESNI 
UTRINEK

NAVADNI SLEZ IVAN JANEŽIČ
POTOMEC

MESEC 
LJUBEZNI

NAPR. ZA POGOV. 
NA DALJAVO

ZVEZA SINDIKAT.

ODMEVI
PRIPRAVNIK ZA 

DUHOVNIKA

IT. PISAT. 
(UMBERTO)

PERJE PRI REPI, 
NATJE

ČEŠKA REKA

SUVERENA POL. 
SKUPNOST

TULEC
SLADKA ALKOH. 

PIJAČA

NOGOMETAŠ 
BEŠIĆ

BOLEČE 
KRČENJE 

MIŠIC

SKUPEK VSEH 
GENOV V 
CELICI

ODMEVI
NAVJE, 

BIVALIŠČE 
UMRLIH

BALETNA 
PLESALKA 
KLAŠNJA

OZIRALNI 
ZAIMEK

ZAPOREDNI ČRKI 
V ABECEDI

DEL OBRAZA
KRATICA ZA 
ELEMENT

ŽITNA LUSKINA KOVAN DENAR RT V GRČIJI

OGOREK, 
DROBEN DEL 

GOREČE SNOVI

KNEFTRA, 
NAKOLENKA

KITAJ. PISATELJ 
(YU)

100 m2

ZAČETEK LETA NENADNA SMRT

NIT IZ VLAKEN 
LANU

MAJHEN COF
ORODJE ZA 
KOPANJE

SKUP. EVROP. 
NARODOV

AVT. OZNAKA 
NIZOZEMSKE

RUSKA UM. 
DRSALKA (KIRA)

REPUBLIKA 
SLOVENIJA

PISATELJ 
PREŽIHOV

NEMŠ. ADMIRAL 
(ERICH)

GRAŠKI ATLET. 
KLUB

ČRNOGOR. POLIT. 
(MILOVAN) 

HRVAŠ. IGRA. 
(ANTUN)

KEMIJ. SIMBOL 
ZA TANTAL

OTO VRHOVNIK
SLOV. PISATELJ 
JANEZ (BOBRI)

AM. PISATELJ 
(ARTHUR) GORIVO V 

JEKLENKAH

RAPER MIHA 
BLAŽIČ

ŠTEVILKA
IT. NOGOM. 

(ALESSANDRO)

AMATER, 
NESTRO-
KOVNJAK

RIMSKA ŠEST
PIJAČA STARIH 

SLOVANOV

BAJESLOVNI 
KRALJ 

BRITANIJEZVER IZ DRUŽINE 
MAČK

VZDEVEK 
NEMŠKE NOGO. 
REPREZENTANCE

LESEN PLUG
POLOTOK V S. 

JADRANUMURSKA 
SOBOTA

NAPRAVA ZA 
VHOD ALI IZHOD 

PODATKOV

ŠVICARSKI 
ALPSKI SKUČAR 

(PATRICK)

LADJAR 
GRŠKEGA RODU 

(ABI)

ODMEVI
ODMEVI

AGENCIJA 
REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA 
OKOLJE
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reka, desni pritok Labe; LENOIR – francoski skladatelj šansonov in filmske glasbe; LINARES – rudarsko mesto v španski pokrajini Andaluziji ob vznožju Sierra Nevade; MIHALEV – 

bolgarski pop pevec (Stojan); OSOJNICA – kraj in desni pritok Sore pri Žireh; RAEDER – nemški admiral v II. svetovni vojni (Erich, 1876-1960); RAVI – indijski glasbenik Shankar, 

virtuoz na sitarju; STAUB – švicarski alpski smučar (Patrick)

te sodelovati v nagradnem žrebanju, morate na dopisnico izpisati 
gesla, ki izhajajo iz slik in so pobarvana. Dopisnice z rešitvami in 
svojimi podatki pošljite najkasneje do petka, 25. januarja 2019, na 
naslov Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib 17, 
1318 Loški Potok. Vsak reševalec v žrebanju lahko sodeluje samo 
z eno poslano dopisnico. S tem ko reševalec pošlje dopisnico z re-
šitvijo in sodeluje v žrebanju, tudi soglaša, da se njegovi podatki v 

primeru, da bo izžreban, lahko objavijo med nagrajenci.

Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili pet 
nagrad, in sicer bo vsak izžrebanec prejel darilni paket Občine Lo-
ški Potok.

Želimo vam veliko užitkov pri reševanju ter sreče pri žrebanju na-
grad!

Vinko Košmerl

ODMEVI
ANDAMANSKI 

OTOKI
KVATROPIREC, 

KARTAČ
KRAJ IN REKA 

PRI ŽIREH
HRANA V PASTI

ODMEVI
ZID MED DVEMA 

ODPRTINAMA
PESNICA 
MAURER

RIMSKI PESNIK

KRAJ Z 
RUŠEVINAMI 
GRADU V SAV. 

DOLINI

JAPONSKA 
UMETNOST SA-
MOOBRAMBE

VAS V OBČINI 
SODRAŽICA

STARA MERA 
ZA VINO

SNEŽENI MOŽ

AMERIŠKA 
VESOLJSKA 
AGENCIJA

FRAN. SKLAD.
(JEAN)

SOGLASNIKA 
V NOŽU

MIKRO-
ORGANIZEM

PEVEC RUDAN

GASILSKA 
PRIPRAVA

ČRKA RUSKE 
ABECEDE

7. ČRKA GRŠKE 
ABECEDE

MANEKENKA IN 
ŽENA DAVIDA 

BOWIEJA

NIZOZEMSKO 
MESTO, ZNANO 

PO SIRU
SREČNO 2019

GLASSBEN. 
SHANKAR BREZALKO-

HOLNA PIJAČA, 
COLA

MODERNA 
GLASBA, RAVE

GOROVJE V 
MJANMARU

ODMEVIJANA ČEDE

ODMEVI
TRGOVEC Z 

MEDOM

RIBJE JAJČECE OKRAS NA GLA-
VAH RIMSKIH 

STEBROVKAJNOV BRAT

AVTOM. OZNAKA 
MAKARSKE

SITEN ČLOVEK

DOSTOP
ELEGANTEN 

MOŠKI

ODMEVI
TRDA BELA 

KOVINA (CR)
TOČILNI PULT

KUTNER TONE
VEDA O 

LASTNOSTIH 
SNOVI

ODMEVI

KOLEGICA V 
SLUŽBI

HOKEJIST 
(MIHA)

PEVEC TRKAJ

BOLGA. PEVEC 
(STOJAN)

ANTON NANUT

NAPETOST 
TKIVA

REKA V BOSNI

ODMEVI UMOR OČETA

VEČJE KMEČKO 
POSESTVO

KRAVJI GLAS

OSEBA S 
POOBLASTILOM

SLOVESEN 
SPREVOD MIMO 

GLEDALCEV

REKA MAJNA 
(ORIGINAL) PRETEPAČ, 

RVAR
UMETNOST 
(LATINSKO)

MNOGOKOTNIK

KRAJ PRI 
DOMŽALAH

SLOVENSKA 
SKLADATELJICA 

(CELESTINA)

OKENSKA 
NAVOJNICA

ODMEVI

FINO BELJENO 
PLATNO

VELIKA PUNCA

ZAPORA PRI 
SVATBI

SKLAD. (JOHANN 
SEBAST.)

MORSK RIBA BENO OŠTIR PALAČINKA
ODMEVI

GORA V 
POSOČJU

23. IN 18. ČRKA

POTNI STROŠKI, 
VIATIKUM

POLKROŽEN 
MORSKI ZALIV ODMEVI

VZDEVEK ALEŠA 
KERSNIKA

SNOV ZA VZHA-
JAN. TESTA

IGRALKA BAEZ CVETNI PRAH

ODMEVI
PEV. PRI BORŠTU 

(RUPARČIČ) GLAVNI 
ŠTEVNIK

OTOK 
ČAROVNICE 

KIRKE

DELEŽ, 
PARCELAMESTO TURKU 

(ŠVEDSKO)

ŠVEDSKI 
POLITIK 

ERLANDER
KOS  CELOTE

KRADLJIVEC

LITIJ

GANSKI POLIT. 
SEKRETAR 

(KOFI)

GORATA GRŠKA 
POKRAJINA

SESTAVIL: VINKO KOŠMERL RADIKALEC
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TURISTIČNO DRUŠTVO LOŠKI POTOK
CVETJE V UPODOBITVAH LIKOVNIH USTVAR-
JALCEV, ZAKLJUČNA RAZSTAVA 15. LIKOVNE-
GA SREČANJA IN 6. OTROŠKE USTVARJALNICE

Likovni ustvarjal-
ci letošnjega po-
letnega likovnega 
srečanja na temo 
cvetja v Loškem 
Potoku so svoja 
dela predstavi-
li na predvečer 
občinskega pra-
znika v zgornji 
avli osnovne šole. 
Sodelovalo je 44 
ustvarjalcev, med 
njimi 24 otrok. 
Navzoče je po-
zdravil župan Ivan 
Benčina, aka-
demska slikarka 
Stanislava Sluga 
Pudobska pa je 
poudarila pogum 
ustvarjalcev, ki 

veje iz njihovih del, ter jih spodbudila, da s svojim de-
lom nadaljujejo in ga izpopolnjujejo. Na prireditvi so 
bile podeljene tudi skromne nagrade učencem, ki so 
sodelovali v kvizu o rastlinah in njihovem poimeno-
vanju. Za kulturni predah sta poskrbela Matic Mohar in 
Timotej Doner. Za to priložnost pa je bila pripravljena 
tudi zgodba Strašnični mravljinčar, ki sta jo s pomočjo 
kamišibaja, japonskega prenosnega gledališča, predsta-
vili Helena Ruparčič Polončič in Blanka Bartol, ki je 
zgodbo tudi napisala. Ilustracije so delo Milice Koštrun. 
V navezavi na temo likovnega srečanja je turistično dru-
štvo izdalo tematsko razglednico, na kateri so upodo-
bljene tri potoške lepotice: kramar – brstična lilija, ku-
kavica – ena od vrst slovenskih orhidej in turška lilija. 

PREDSTAVITEV KNJIŽICE V POKRAJINSKEM 
MUZEJU KOČEVJE

Čeprav je minilo že več kot leto od izida knjižice po-
toških receptov Prehrana nekoč in recepti za vsakda-
njo rabo, pa je njena predstavitev še vedno aktualna. 

Tako smo jo ponovno predstavili v sredo, 10. 10. 2018, v 
Pokrajinskem muzeju Kočevje. Na začetku je zazvenela 
pesem Moj sončni Loški Potok dr. Antona Debeljaka v 
izvedbi Povasenk, ki so zapele še dve pesmi. Z dekla-
macijami, skečem in pripovedjo smo osvetlili nastajanje 
knjižice ter značilne potoške jedi. Predstavili smo našo 
značilno potoško rastlino – bob, in sicer v več oblikah – 
v lončku kot pravkar vzklilo rastlino, na sliki v cvetju in 
v obliki skulpture Toneta Križa ter kot zrel bob v strokih. 
Tega smo po prireditvi tudi razdelili zainteresiranim 
za sajenje prihodnje leto. Udeleženci so lahko pokusili 
potoške dobrote: kuhan bob, kuheljne, krompirjevko, 
kravajčke z različnimi nadevi ter drugo pecivo. Marsik-
do je ob pokušanju obudil spomine na svojo mladost 
v Loškem Potoku ali obiske pri sorodnikih ter se za to 
doživetje toplo zahvalil članicam turističnega društva, 
društva upokojencev in Povasenkam.

JESENSKI IZLET

Na letošnji jesenski izlet smo se odpravili v Trst. Bil je 
lep oktobrski dan. V Trstu so se pripravljali na jubilej-
no, 50. Barcolano, jadralsko tekmovanje, zato je bilo 
še posebej živahno. Obala je bila polna jadrnic vseh 
velikosti in prodajnih šotorov. Prvi postanek je bil na 
pomolu Audace, ki ima ime po potopljenem rušilcu, 
od koder z razdalje 246 metrov pogled lepo zaobjame 
obalni del Trsta z osrednjim trgom Piazza l'Unita ter 
glavnimi institucijami na njegovem robu. 
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Trg je največji odprti trg na morje v Evropi. Stopili smo 
do vodnjaka z upodobitvami štirih kontinentov, ki je 
nastal v času, ko petega kontinetna še niso poznali. Po-
čakali smo, da sta Mihec in Jakec odbila uro v stolpu 
na mestni hiši, ter se odpravili k cerkvi svetega Justa 
na pobočju tik nad centrom. Strmina nas je kar malo 
zdelala.  Cerkev stoji na mestu prve krščanske skup-
nosti v Trstu in je nastala z združitvijo predhodnih 
dveh cerkva na tem mestu. V neposredni bližini smo si 
ogledali tudi arheološki park, s ploščadi pa smo zrli na 
mesto vse do točke, kjer se stikata morje in nebo. 

Spustili smo se po zavitih ulicah, mimo ruševin rim-
skega amfiteatra do Narodnega doma, ki je bil zaradi 
sovraštva fašistov do Slovencev in slovenskih organi-
zacij požgan 13. julija 1920. Na trgu Ponte Roso, kjer 
so bili nekdaj trije mostovi v barvah italijanske zasta-
ve, nismo več našli tržnice, ki so jo pogosto obisko-
vali trgovci z oblekami iz nekdanje Jugoslavije. Srečali 
pa smo kip Jamesa Joyca, irskega pisatelja, ki je nekaj 
let živel v Trstu in tu tudi napisal svoj znani roman 
Ulysses. Iz Trsta smo se odpravili na grad Miramare, 
ki ga je zgradil habsburški najdvojvova Maksimiljan, 
poveljnik habsburški mornarici, za svoje prebivališče. 
Na nekdaj kamnitem in pustem rtu je ustvaril prelep 
park in grad, ki še danes privlačita številne obiskovalce 
s svojo romantičnostjo. 

Ustavili smo se tudi na izviru Timava, ki privre na dan 
kot močan kraški izvir voda, v katerega podzemno 
pritekajo vode iz Soče, Vipave in reke Reke. Na izviru 
je cerkev sv. Janeza Krstnika, ki so jo v prvotni obliki 
zgradili vitezi križarji, ki so se vračali s križarske vojne 
v Sveti deželi. Po vožnji po tržaškem krasu mimo Do-
berdobskega jezera, ki leži le 6 m nad morjem, smo se 
ustavili v Doberdobu. Tu smo se spomnili slovenskih 
fantov in pesmi Oj, Doberdob, slovenskih fantov grob. 
Opazili smo, da so napisi v vasi dosledno slovenski. 
Po italijanski strani smo obkrožili kraško planoto in 
prečkali mejno črto pri Mirnu ter se zapeljali do Cerja, 
kjer je daleč naokoli viden stolp – pomnik braniteljem 
slovenske zemlje, spomenik, v katerem je zgodovinski 
muzej. Ogledali smo si razstavo prve svetovne vojne. 
Izlet smo zaključili v gostilni Štirna v Opatjem selu.  

Trst in njegova okolica sta vredna večkratnega obiska, 
saj je tu mnogo zanimivosti, povezanih tudi s potoški-
mi rojaki: Vladimirjem Bartolom, ki je živel v današnji 
šesti četrti Sveti Ivan; Milkom Bambičem, ilustrator-
jem, po katerem se imenuje umetnostna galerija na 
Opčinah in ki je ilustriral tudi knjigo dr. Antona De-
beljaka Tičistan. Še ga bomo obiskali! 

272727277NoNoNoNoNoNNNovevevevevevvvevembmbmbmbmbmbberererererree ----- dddddddecececececemememememmee bebebebebeber r rr rr 202020202020222 1818181818111

Po zabavnih dnevih se prileže rekreacija tudi za vse 
ljubitelje narave in dobre družbe. 

Gostilna »PRI KAPCU« v Loškem Potoku organizi-
ra že osmi tradicionalni pohod PO PASTIRSKIH 
STEZICAH TRAVNIKA, ki bo dne 5. 1. 2019 ob 
09.00 uri izpred gostilne (prvo soboto v mesecu 

januarju). Pot je srednje težka in traja cca 4–5 ur, 
zato se je potrebno primerno opremiti. 

Pohod je voden in na lastno odgovornost! Pohod 
bo izveden ne glede na vreme. Štartnina 6,00 EUR!

Za okrepčilo in dobro voljo bo poskrbljeno med 
potjo in na cilju. (Ranč KAPUNA ali v primeru 

slabega vremena v gostilni – udeleženec dobi topel 
obrok in čaj).

LJUBITELJI NARAVE IN DOBRE DRUŽBE, 
VABLJENI!

Gostilna »PRI KAPCU« pa vsem skupaj  ŽELI  
SREČNO in ZDRAVO NOVO LETO 2019!

8. POHOD PO PASTIRSKIH STEZICAH TRAVNIKA! 
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

PGD HRIB NA JESENSKEM IZLETU
Tretjo soboto v novem-
bru je Prostovoljno gasil-
sko društvo Hrib za svoje 
člane in vse sodelujoče na 
prireditvi ob 120-letnici 
gasilstva v Loškem Poto-
ku organiziralo izlet. 

Iz Loškega Potoka nas je pot skozi Notranjsko vodila 
proti Primorski. Naš prvi postanek je bil v Pivki, kjer 
smo obiskali Park vojaške zgodovine. V muzeju smo si 
ogledali zanimive zbirke vojaških vozil različnih zvr-
sti in tipov, ki jih je uporabljala Jugoslovanska ljudska 
armada, tanke in druga oklepna vozila ter orožje iz 
druge svetovne vojne. Z zanimivo razstavo Pot v sa-
mostojnost so nam predstavili potek osamosvajanja 
Republike Slovenije, ki ponazarja pomembne dogodke 
med osamosvojitveno vojno leta 1991. Obisk muze-
ja smo zaključili v osrednjem objektu, ki je bil včasih 
poveljniški objekt vojašnice. Danes se tam nahajajo 
Turistično informacijski center Pivka, informacijski 
center Parka vojaške zgodovine, muzejska trgovina ter 
restavracija. Po »oborožitvi« s spominki in okrepčilni 
malici smo naš izlet nadaljevali proti Sežani. 

ki spada v občino Nova Gorica, smo naše druženje 
nadaljevali na turistični kmetiji Pri mlinu. Ob dobri 
hrani in domačem vinu je prijeten klepet zbranega 
omizja kaj hitro minil in napočil je čas vrnitve v Loški 
Potok. 

Spoštovani občanke in občani!

Izteka se leto, v katerem je naše društvo pra-
znovalo visoko obletnico svojega delovanja. Ob 
tej priložnosti se še enkrat najlepše zahvaljuje-
mo vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi 
praznovanja ob našem jubileju, ter vsem, ki ste 

prispevali donacije za nakup novega vozila. 

Vsem občankam in občanom želimo vesele božič-
no-novoletne praznike ter SREČNO IN VARNO 

NOVO LETO 2019!

PGD Hrib - Loški Potok

V Sežani so nas poleg sonca in burje pričakali 
poklicni gasilci, zaposleni na Zavodu za gasilno in 
reševalno službo Sežana (ZGRS). V dveh sklopih so 
nam predstavili delovanje poklicne gasilske enote na 
območjih občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in 
Sežana. Ogledali smo si njihove prostore in opremo, ki 
jo potrebujejo za izvajanje preventivnih in operativnih 
del za varovanje pred požari ter reševanje ob naravnih 
in drugih nesrečah. Predstavili so nam delo operaterja 
v dispečerskem centru, opisali običajni delovnik 
poklicnega gasilca in organizacijo delovanja ZGRS v 
primeru intervencije. Po končanem ogledu Zavoda za 
gasilno in reševalno službo smo se po ozkih kraških 
ulicah odpeljali proti Vipavski dolini. V naselju Branik, 

Udeleženci izleta se polni lepih vtisov zahvaljujemo 
PGD Hrib za organizacijo in izvedbo prijetnega izleta. 
Veselimo pa se tudi že morebitnega naslednjega sode-
lovanja in ponovnega druženja.

Tekst: Tatjana Begič
Foto: Vinko Košmerl
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

MOTORJI, GASILCI IN REŠEVALEC V MALEM LOGU
Letos so v Loškem Potoku že 14. leto zagrmeli motorji. 
Člani MK Holcarji smo po jutranji kavici pri Marinu 
odhiteli na mesto zločina v Mali Log in vsak je imel 
svojo nalogo, če smo želeli, da vse poteka gladko in 
brez presenečenj. Ko so prispeli prvi gostje, je bila ura 
že skoraj enajst. Počasi smo se zbirali. 

Gospod župnik Bojan Traven je imel blagoslov oziro-
ma zahvalo za uspešno sezono, sledila je predstavitev 
delovanja defibrilatorja in pravilno odstranjevanje če-
lade s strani Primoža Velikonje. 

Morda smo že slišali in poslušali kaj podobnega, ven-
dar se moramo zavedati, da v kritičnih trenutkih od-

ločajo sekunde, pri povišanem adrenalinu pa tudi naši 
možgani reagirajo nagonsko in lahko kljub enostav-
nemu rokovanju z defibrilatorjem kaj pozabimo (npr. 
sleči majico, pritisniti gumb ipd.). In seveda, stvari, ki 
jih večkrat slišimo in obnavljamo, so enostavnejše v 
praksi. Zato so bili vabljeni vsi, ki so želeli osvojiti ali 
obnoviti svoje znanje. Letos smo po dogovoru s PGD 
Ribnica imeli tudi predstavitev reševanja iz vozila. Pri-
kaz je bil zelo zanimiv in poučen. Druženje se je nada-
ljevalo ob glasbi, dobri hrani in pijači. Obiskat so nas 
prišli tudi invalidi na štirikolesnikih. Druženje je bilo 

zabavno in se je zaključilo v zgodnjih večernih urah, 
saj je bilo treba priti varno domov po dveh kolesih. 

Hvala vsem sponzorjem, ki so denarno ali material-
no pripomogli k uresničenju našega srečanja. Zahvala 
tudi vsem sodelujočim akterjem za predajo njihovega 
znanja.

Pohvalimo tudi našega člana Staneta Modica, ki vsako-
letno čuva in varuje naše otroke prve šolske dni na poti 
v vrtec ali šolo.

Za MK Holcarji Mojca Bojc, blagajničarka

Bojan Traven ima blagoslov motorjev in motoristov

Primož Velikonja razlaga postopke nudenja prve pomoči

Primož Velikonja je predstavil pravilno delovanje defi brilatorja

V novo leto zakorakajte optimistični, 
zadovoljni in polni vedrine. 

Ne pozabite na prijazen nasmeh, ki je 
dobrodošel spremljevalec vsakdana. 

KŠD Draga
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Vsem občankam, občanom in 
pokroviteljem želimo blagoslovljen 

božič ter srečno novo leto 2019

Nevtralia klub
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DEVETOŠOLCI IZ OSNOVNIH ŠOL RIBNICA, SODRAŽICA IN 
LOŠKI POTOK NA OGLEDU ULICE OBRTI V CELJU
V sredo, 12. septembra 2018, je Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Ribnica za devetošolce organizirala 
ogled Ulice obrti, ki je potekala v sklopu 51. Mednaro-
dnega obrtnega sejma v Celju. Skupaj s spremljevalci 
jih je bilo 47. 

spoznavali posamezni 
poklic. Med poklici je 
bila predstavljena tudi 
domača in umetnostna 
obrt, ki jo je predstavljal 
pletar Franc Žuk iz Rib-
nice.

Župani in vodstvo OOZ 
Ribnica so čas med ogle-
dom izkoristili tudi za 
poslovne zadeve, sestali 
so se na krajšem sestan-
ku s predsednikom OZS 
g. Brankom Mehom, obi-
skali so razstavni pavi-
ljon podjetja Inotherm iz 
Prigorice, na katerem so 
se srečali tudi z županom 
občine Log - Dragomer 
Miranom Stanovnikom, 
znanim »puščavskim lis-
jakom«.

V sklepnem delu obiska 
so župani in vodstvo 
OOZ Ribnica učencem 
namenili nekaj besed o 
pomenu obrti in podje-
tništva v poklicnem razvoju posameznika in družbe 
kot celote. 

Marsikateremu devetošolcu bo ogled Ulice obrti olaj-
šal poklicno odločitev. 

Obiska so se udeležili tudi župan občine Ribnica g. 
Jože Levstek, župan občine Sodražica mag. Blaž Mi-
lavec, župan občine Loški Potok g. Ivan Benčina ter 
predsednik OOZ Ribnica g. Franc Lesar in sekretar g. 
Pavel Hočevar. 

Na Ulici obrti je bilo predstavljenih 14 poklicev 
(avtoserviser, slaščičar, strojni mehanik, orodjar, 
mizar, pečar, tesar, slikopleskar, elektrikar, pek, hotelir, 
avtokaroserist, izvajalec suhomontažne gradnje in 
rokodelec). Poleg predstavitve so se nekateri devetošolci 
aktivno vključili tudi v izdelavo posameznega izdelka 
oziroma storitve ter se preizkusili v posameznem 
poklicu.

Tako učenci kot mentorice so dobili celovito informa-
cijo o šolah, ki izobražujejo za posamezne poklice, na-
tančno informacijo o štipendiranju in opravljanju pra-
kse v šolah in podjetjih. S pomočjo vprašalnikov, ki sta 
jih oblikovali OŠ Ribnica in OZS, so učenci še dodatno 

Sicer pa je bil obisk za vse udeležence prijetno in pou-
čno doživetje.  

Pavle Hočevar
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JESENSKI UTRINKI IZ VRTCA
Tudi letošnjo jesen nas je narava bogato obdarila s svo-
jimi plodovi, ki smo jih dodobra izkoristili pri načrto-
vanju dejavnosti v vrtcu. Otroci so se s plodovi iz na-
rave igrali, z njimi ustvarjali, jih opazovali, barvali in 
odtiskovali. Hkrati so jesenske plodove tudi razvrščali, 
hodili po čutni poti, poslušali zgodbice z jesensko te-
matiko, plesali ob glasbi in na splošno uživali v dobri 
družbi.

TEDEN OTROKA
Od 1. do 7. oktobra smo praznovali Teden otroka, ka-
terega osrednja tema je bila letos prosti čas. 

Teden otroka® je projekt ZPMS, ki se vsako leto začne 
prvi ponedeljek v oktobru in traja 7 dni ter temelji na 
obeleževanju svetovnega dneva otroka. V tem času se 
organizirajo različni prostočasni in razvedrilni pro-
grami za otroke po celi Sloveniji.

»dan po otroško«. V starejših starostnih skupinah so 
ustvarjali na temo prostega časa ter pripovedovali, kaj 
zanje pomeni prosti čas, kaj delajo v tem času, ali jim 
je dolgčas itn. 

Tudi v našem vrtcu smo se skozi igro osredotočili 
na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. 
Zavedamo se, kako dragocen in pomemben je tako za 
otroka kot za celotno družino. Gre za tisti čas, ko si ga 
otroci lahko organizirajo po svoje, čas, ko iščejo tisto, 
kar jih veseli in navdušuje.

Vzgojiteljice so čez cel teden pripravile za otroke pestre 
obogatitvene dejavnosti.

V sodelovanju s Knjižnico Miklova hiša nas je obiska-
la gospa Nežka Mohar Gačnik in otrokom pričarala 
posebne bralne urice. Otroci so si lahko sami skreirali 

Potekale so različne igre in druženja na prostem ter 
sprehodi v bližnji in daljni okolici. Otroci iz skupin 
Metulji in Pikapolonice so šli na pohod v Mali Log, 
»metulji« pa so v tem tednu opravili še nekoliko daljši 
pohod, in sicer so šli v Lom na ogled šolskega krosa. 
Sedaj, ko smo v vrtcu združeni in imamo odličen in 
svetel osrednji prostor, le-tega tudi večkrat izkoristi-
mo. Otroci iz vseh skupin so se skupaj družili ter pre-
pevali in plesali ob glasbi. Priredili smo še vrsto drugih 
aktivnosti, ob katerih so otroci uživali.

Ne le za Teden otroka, ampak vse dni spodbujamo in 
učimo otroke, da se družijo s prijatelji, da poslušajo 
sebe in izražajo svoje potrebe ter se učijo sprejemati 
kompromise, ki so nujni v današnjem svetu.

Tema, kot je bila letošnja, nam je lahko v opomin, da 
moramo prostemu času namenjati posebno pozornost 
in vedno poskrbeti, da nam ga ne bo primanjkovalo. 
Predvsem pa ne smemo pozabiti ohranjati stika z ljud-
mi, ki nam veliko pomenijo. Upravljajmo mi s časom 
in ne čas z nami. Naučimo tega tudi naše otroke!
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Izjave otrok starejše starostne skupine (5–6 let)
Prosti čas je:

- … »ko se igram in sem doma.«

- … »kadar gremo v trgovino.«

- … »ko grem na obisk.«

- … »ko grem v gozd s traktorjem.«

- … »ko z atijem nabiram jurčke.«

Izjave otrok (2–4 let)

Kaj delaš v prostem času?

- »Počivamo.«

- »Gremo ven.«

- »Se igram.«

- »Televizijo gledam, pa računalnik.«

- »Se igram s Frenkitom in kockami.«

Vanja Mihelič

JESENSKI POHOD 

Med samo hojo smo lahko občudovali idilično naravo, 
sonce nas je prijetno božalo s toplimi žarki in ob poti 
nas je glasno, rezgetajoče pozdravila še čreda konj. Po 
vasi je donel otroški smeh, vsi smo veselo klepetali, se 
zabavali, otroci so tekali naokrog ...

Ko smo prispeli do našega cilja, smo vzgojiteljice zau-
pale otrokom, da se nekje v bližini skriva zaklad. Otro-
ci so dobili nalogo, da ga poiščejo. Takoj so odhiteli na 
lov za skritim zakladom, ki prav kmalu ni bil več skrit. 
Radovedno so ga odprli in se posladkali z dobrotami, 
ki so bile v veliki rjavi skrinji – našem zakladu.

Na lep, sončen oktobrski dan smo združili prijetno s 
koristnim. Vzgojiteljice, otroci in njihovi starši smo se 
odpravili na jesenski pohod. Zbrali smo se v Travniku 
na vasi pri kapelici, nato pa smo se podali proti Mal-
nom, natančneje »za vodo«. Pot je bila lepo urejena, 
za kar so nam bili še posebej hvaležni naši najmlajši 
otroci – »vozičkarji«.

Po veselem presenečenju smo vzgojiteljice prinesle 
velike, pisane balone. Vsaka skupina je dobila svoj 
balon. Po vrsti, od najmlajše do najstarejše skupine, 
smo se zbrali ob balonih, na katerih so bile zapisane 
želje otrok. Na glas smo povedali, kaj si želimo, in želje 
skupaj z baloni poslali visoko v zrak.

Iz daljave smo opazovali, kako se baloni dvigajo v 
nebo. To je bil res čaroben trenutek! Počutili smo se 
prijetno in v želji, da se naši baloni želja uresničijo, 
smo se odpravili nazaj h kapelici, kjer smo se še malo 
okrepčali, nato pa zadovoljnih obrazov odšli domov.

Nina Debeljak

KOSTANJEV PIKNIK
Vonj po pečenem kostanju, kostanjev piknik, druže-
nje, rajanje, petje, smeh, prijetno vzdušje, dobra volja 
... Zakaj ne bi postale zamisli uresničljive? Vzgojitelji-
ce smo se takoj organizirale, določile datum in v sku-
pnem prostoru vrtca skupaj z vsemi skupinami izvedle 
kostanjev piknik. Med peko kostanja smo si krajšali 
čas z uživanjem v prijateljskih odnosih, ugankami, ra-
janjem, plesanjem, prepevanjem jesenskih pesmi, nas-
topi otrok.
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Nato smo se za trenutek umirili, poslušali tišino in 
preprosto samo vdihovali prijeten vonj pečenega 
kostanja. Hitro smo se razšli, vsaka skupina v svojo 
igralnico, se posedli za mizo in končno začeli razvajati 
naše brbončice.

 –  Sodelovali smo v različnih projektih.
 – Začeli smo s tedenskim obiskovanjem knjižnice.

Urška Levstek Bartol

V vrtcu nam res ni nikoli dolgčas. 

V jesenskih mesecih se nam je dogajalo še marsikaj:
 – Nastopali smo na prireditvi ob otvoritvi novega pri-

zidka vrtca.
 – Obiskala nas je »tetka Jesen«.

 – Bili smo pri zobozdravniku na sistematskem pre-
gledu.

 – Jedli smo tradicionalni slovenski zajtrk.

 –  Obiskali so nas varovanci iz DSO.

 – …

Vanja Mihelič
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ANSAMBEL BORŠT JE LETOS NAVDUŠEVAL 
NA GLASBENIH FESTIVALIH
Slovenija gotovo sodi v sam svetovni vrh po številu na-
rodno-zabavnih ansamblov. Poleg že uveljavljenih se 
vsako leto pojavi kakšen mlad oziroma nov ansambel, 
ki popestri glasbeno sceno. Med temi, ki so v letošnjem 
letu zelo uspešno stopili na površje in jih je lahko do-
dobra spoznala vsa Slovenija, je gotovo ansambel Boršt 
z Dvora pri Žužemberku, ki mu poleg odlične instru-
mentalne zasedbe z barvno usklajenima in za uho bo-
žajočima glasovoma dajeta dodano vrednost tudi po-
toška vokalista Monika Lavrič in Leon Ruparčič. 

Ansambel je bil preko 
letošnjega poletja zelo 
dejaven in je med dru-
gim sodeloval tudi na 
vseh pomembnejših in 
tradicionalnih ter med 
narodno-zabavnimi 
ansambli zelo popu-
larnih in priljubljenih 
festivalih. A beseda so-
deloval ni dovolj, saj so 
se dekle in fantje prak-
tično z vsakega festiva-
la vrnili tudi s kakšnim 
priznanjem, kar je za 
mlad ansambel, ki si, 
čeprav naglo in zelo 
uspešno, šele utira pot 
med najboljše v Slo-
veniji v svoji glasbeni 
zvrsti, vsekakor izje-

men uspeh in predstavlja veliko vzpodbudo za njihovo 
nadaljnje uspešno delovanje.

Ansambel je v petek, 22. junija, najprej sodeloval v 
Vurberku, kjer je na grajskem dvorišču tamkajšnjega 
gradu potekal že 27. festival narodno-zabavne glasbe 
Vurberk 2018, na katerem se je občinstvu predstavilo 
13 vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično har-
moniko in dvo- ali večglasnim petjem. Vsak sodelujoči 
ansambel se je občinstvu predstavil s po dvema sklad-
bama, od katerih je bila ena Slakova, druga pa lastna 
skladba, ki je bila tudi tekmovalna. Iz Slakove zaklad-
nice so člani ansambla Boršt izbrali in izvedli skladbo 
z naslovom Povej mi, deklica, njihova lastna skladba 
pa je imela naslov Tja čez suhokranjske griče. In z njo 
so nadvse navdušili, saj so za svoj odlični nastop prejeli 
glavno nagrado festivala, to je nagrado ZLATI ZMAJ, 
poleg tega pa še nagrado strokovne komisije za izved-
bo, to je plaketo Lojzeta Slaka. 

Nato je ansambel sodeloval v Števerjanu, kjer se je med 
6. in 8. julijem odvijal že 48. festival narodno-zabavne 
glasbe Števerjan 2018. Na njem so se predstavili z dve-
ma skladbama. Prva je bila Svatovska, ki jo v originalu 

izvaja Franc Mihelič, druga pa je bila njihova lastna z 
naslovom Pravljična Slovenija. Tudi na tem festivalu so 
se občinstvu zelo uspešno predstavili, saj so med štiri-
najstimi sodelujočimi zasedbami za skladbo Svatovska 
prejeli nagrado občinstva, poleg tega pa so se s festivala 
vrnili še z nagrado za najboljšega debitanta.

Ob zaključku poletja, to je v petek, 31. avgusta, pa je na 
Ptuju potekal že 49. festival narodno-zabavne glasbe 
Ptuj 2018. Seveda so tudi na tem festivalu sodelovali 
in navdušili člani ansambla Boršt. V tekmovalnem ve-
čeru, v katerem je sodelovalo deset ansamblov, so za 
skladbo Kot reka svobode prejeli kar dve priznanji, in 
sicer prvo nagrado občinstva, hkrati pa je bil nagrajen 
tudi avtor besedila njihove skladbe Matej Trstenjak. 
Naj ob tem še omenim, da so z omenjeno skladbo na 
podlagi glasovanja radijskih poslušalcev postali tudi 
zmagovalci meseca novembra v oddaji Nedeljska na-
rodno-zabavna lestvica na Radiu Univox in se bodo 
na silvestrski večer potegovali za naslov »skladba leta 
2018«. Da se bo to zgodilo, pa lahko s svojimi glaso-
vanjem na radio pripomoremo tudi bralci Odmevov.

Na vseh sodelujočih festivalih je imel ansambel zelo 
močno podporo občinstva, saj ga je vsakič spremljalo 
tudi veliko število pristašev oziroma ljubiteljev njiho-
ve glasbe tako z Dvora in okolice kot tudi iz Loškega 
Potoka, ki so bili nad njihovim nastopom vedno nav-
dušeni in veseli njihovega uspeha. Dejavnost ansambla 
pa ni omejena zgolj na sodelovanje na festivalih. Nji-
hovo kakovost lahko spoznava vedno večji krog občin-
stva na številnih nastopih, ki si sledijo drug za drugim 
praktično čez celo leto, tako da so dekle in fantje ves 
čas v pogonu. Ko pa ni nastopov, pa pridno vadijo. S 
tako zagnanostjo in pristopom je pred njimi gotovo še 
lepa in bogata glasbena prihodnost. In mi jim jo od 
srca privoščimo!                                                                                                                      

Vinko Košmerl
Foto: arhiv ansambla Boršt
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INTERVJU Z MONIKO IN LEONOM

KULTURA

Zaradi številnih obveznosti, ki jih imata Monika in Leon, 
nam kljub dogovarjanju ni uspelo uskladiti terminov in 
izpeljati intervjuja z njima v živo. Smo ga pa zato izvedli 
kar preko elektronske pošte in z njunimi odgovori, ki 
nam jih je posredoval Leon, bomo delo ansambla lahko 
spoznali nekoliko podrobneje.

Kako je sploh prišlo do sodelovanja med vama in fan-
ti iz ansambla oziroma kako je sploh nastal ansambel 
Boršt?

Takole je bilo. Jaz in Tomaž (kitarist pri Borštu) sva ne-
kaj časa skupaj igrala v nekem ansamblu. Spoznala sva 
se v Dijaškem domu Bežigrad in tam smo imeli vaje. Po-
tem pa so se najine poti za nekaj časa razšle. On je sicer 
še naprej vztrajal in igral, nato pa je tudi on vse skupaj 
pustil. Ko sta to izvedela sedanji harmonikar in basist, 
sta ga povabila medse in tako so bili kakšen mesec sku-
paj. Zaželeli pa so si, da bi medse sprejeli še en vokal, da 
bi imeli štiriglasno petje, in Tomaž se je spomnil name. 
Tako sem se prvič odpravil na vaje k njim neko nedeljo, 
ko je bil ribniški semenj. Fantje so me po vaji sprejeli in 
odločil sem se, da bom od sedaj naprej vsak teden pre-
magoval suhokranjske griče. Naša skupna pot je trajala 
vse do januarja, ko smo medse povabili pevko. Spoznali 
smo namreč, da  so nam bolj všeč ženski komadi. In tako 
je vse skupaj trajalo eno leto. Fantje smo ostali skupaj, s 
pevko pa nismo več našli istih ciljev. A nismo hoteli od-
nehati, zato smo iskali naprej. Nato pa sem nekega po-
poldneva prišel na idejo, da se dobiva z Moniko, ker sem 
slišal, da nikjer več ne poje. Seveda, kako pa naj bi, saj ji 
študijske obveznosti niso šle skupaj s »špili«. Ampak na 
povabilo se je vseeno odzvala z dobro voljo in šla enkrat 
z mano na vaje. Da pa bi lahko z nami pela, je morala 
veliko stvari obrniti na glavo. Zaradi vaj je spremenila 
način študija – z redne smeri je šla na izredno. Fantje 
smo imeli vaje namreč samo med tednom, ker so bili za 
vikend »špili«. Tako je Monika potem sprejela naše po-
vabilo, za kar smo ji zelo hvaležni. Skoraj mesec dni smo 
pred tem čakali in trepetali, kaj in kako se bo odločila. In 
se je pravilno. Tako sva bila sošolca od vrtca do fakultete 
in sedaj, po treh letih, sva zopet skupaj v skupini.  

Kako poteka vajin teden? Kolikokrat tedensko vadite 
oziroma nastopate?

Obveznosti je kar veliko. Skupne vaje imamo vsak to-
rek, ob petkih instrumentalisti vadijo sami. Po potrebi 
imamo pred kakšnim pomembnim nastopom vaje tudi 
večkrat na teden. Seveda pa imamo tudi ostale dni ve-
liko obveznosti, saj smo si zadali veliko novih izzivov. 
Lahko bi rekli, da je čedalje manj prostih vikendov. Kar 
nekajkrat se je zgodilo, da smo imeli že med tednom na-
stope. Seveda pa ne smemo pozabiti, da so poleg nasto-
pov tudi razni intervjuji za različne radijske postaje ali 
snemanja spotov, slikanja …

Leon, vem, da si dopoldne zaposlen. Obveznosti pa 
ima tudi Monika. Kako usklajujeta vajine delovne ob-
veznosti z glasbenim udejstvovanjem?

Ja, zaposlen sem v podjetju, čeprav sem po izobrazbi di-
plomirani vzgojitelj predšolskih otrok. Monika pa je tre-
nutno v fazi pisanja svoje diplomske naloge, prav tako 
za naziv diplomirane vzgojiteljice. 

Kje in ob kakšnih priložnostih nastopate oziroma igrate?

Praktično povsod, kamor nas povabijo – na obletnicah, 
rojstnih dnevih, veselicah, koncertih, porokah …

Katere skladbe najraje oziroma najpogosteje izvajate?

Na hitro povedano, najraje izvajamo starejšo, kakovo-
stno glasbo. Nadvse radi imamo Miheličeve skladbe, 
zato tudi velika večina repertoarja sestoji ravno iz njego-
vih viž. Poleg tega seveda ne smemo pozabiti na Slaka, 
tako da tudi njegovih pesmi ne manjka. 

Za vami so izredno uspešno poletje in nastopi na naj-
pomembnejših festivalih narodno-zabavne glasbe. 
Ali ste v ansamblu pričakovali takšne uspehe oziroma 
čemu jih pripisujete?

Najverjetneje ni nihče od nas pričakoval takšnih uspe-
hov. Predvsem je to sad truda in dobre energije, ki jo 
imamo v skupini. Ko stopimo skupaj na oder, se res čuti 
ta energija, ki jo imamo do prepevanja in igranja. Lahko 
bi rekli, da je glasba naš čarobni svet, in to zagotovo ču-
tijo tudi naši poslušalci, komisija …

Kakšni so načrti ansambla za prihodnost? Ali je na vi-
diku že kakšen CD?

Predvsem si želimo delati kakovostno glasbo, ki jo bodo 
ljudje radi poslušali. Tudi za CD počasi nabiramo sklad-
be, kar nekaj jih že imamo. Izdali pa ga bomo najver-
jetneje za našo peto obletnico delovanja. Takrat si tudi 
obetamo koncert, ki bo po vsej verjetnosti v začetku no-
vembra 2020. Do takrat pa nas čaka še veliko vaj in noči, 
prežetih z glasbo.

Vinko Košmerl
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VELIKI KONCERT OB PETLETNICI DELOVANJA
Kot mnogi že veste, smo člani vokalne skupine Potoški 
fantje 3. novembra v šolski telovadnici priredili veliki 
koncert ob peti obletnici našega delovanja. Naš nasta-
nek sega sicer že v leto 2012, kar pomeni, da nastopa-
mo že 6 let. Kljub enoletni zamudi praznovanja pa smo 
veseli, da je bil koncert več kot uspešen.

Do sedaj smo organizirali že tri samostojne koncerte, 
izmed njih pa je bil daleč največji ravno zadnji. Prva 
ideja za veliki koncert je padla že dokaj hitro, obenem 
pa smo si zastavili tudi visoke cilje. Za njihovo uresni-
čitev smo se zadnja dva meseca intenzivno pripravljali. 
Veliko stvarem smo se bili primorani odreči, a vendar 
nas to ni ustavilo, saj sta bili na vajah vedno prisotni 
dobra volja in želja po uspehu. 

Vsak od njih je nedvomno prispeval pomemben del k 
razvoju skupine, zato nanje nismo pozabili in smo tudi 
z njimi skupaj zapeli. Kdor nas pozna, prav dobro ve, da 
kjer smo mi, tam je tudi harmonika. Zato smo koncert 
zaključili v našem slogu in ob njenih melodijah skupaj 
z vsemi nastopajočimi zapeli vsem dobro poznano 
Slakovo pesem V dolini tihi.

Koncert pa še zdaleč ni plod le našega dela, temveč 
dolgujemo zahvalo vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
k njegovi izvedbi. V prvi vrsti sponzorjem, ki so nam 
omogočili izvedbo obsežnejšega koncerta, kar nam sa-
mim ne bi uspelo. Posebna zahvala gre gospe Alenki 
Pahulje, ki nam je v imenu Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti podelila priznanja za 
večletno petje v vokalni zasedbi, Marku Modreju, ki 
nas je z izčrpnim uvodom popeljal v koncert, ter ko-
repetitorju Francu Malavašiču, ki je s svojo klavirsko 
spremljavo obogatil naše pesmi. Koncert pa ne bi bil 
izvedljiv brez OŠ Loški Potok, ki nam je dovolila upo-
rabo dvorane in šolskih prostorov. Velika zahvala gre 
tudi vsem »nevidnim dejavnikom«. To so vsi naši do-
mači, soproge, dekleta in mož, ki nas stalno podpirajo 
in spremljajo na naši pevski poti, ter župnik Bojan, ki 
nam omogoča vaje v prostorih župnišča.

Naposled je le prišel dan koncerta, ki smo ga vsi 
nestrpno pričakovali. Naš glavni namen je bil, da 
občinstvu na duhovit in zanimiv način prikažemo, kaj 
vse se je v petih letih spremenilo. S skeči smo uprizorili 
naš jalov začetek na prvih vajah, po drugi strani 
pa poudarili tudi napredek in pridobljene izkušnje 
v minulih letih. Vse pridobljeno znanje smo vam 
predstavili skozi zapete pesmi z raznovrstno tematiko. 
Osrednja pesem koncerta je bila manj znana različica 
himne našega kraja, Moj sončni Loški Potok, na katero 
smo domačini še posebej ponosni. Na koncertu pa 
nismo nastopili sami. Za popestritev programa smo v 
goste povabili vokalno skupino Diva z Blok, iz okolice 
Ljubljane pa se nam je pridružila klapa Gallus, ki nam 
je ob igranju glasbil dodobra pognala kri po žilah. Z 
vsako zasedbo posebej smo fantje zapeli tudi skupno 
pesem. V večini vokalnih skupin pa se dogodi, da 
nekateri člani sestav zapustijo in jih nadomestijo novi. 

Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem vam, ki ste 
prišli na koncert. Bili smo pozitivno presenečeni, saj 
tako velikega števila obiskovalcev nismo pričakovali. 
Uspešnega koncerta vsekakor ne bi bilo, če ne bi bilo 
vas. Ob tem smo dokazali vam, predvsem pa sami sebi, 
česa smo sposobni, in prav to nam krepi samozavest 
in motivacijo, želja po prepevanju pa ostaja nenasitna.

Aljaž Kordiš
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ZAHVALA

DRUŽINA KORDIŠ (ŠIMANOVI) – NAJŠTEVILČNEJŠA 
DRUŽINA V LOŠKEM POTOKU
Papež Frančišek se je zadnjo nedeljo v mesecu avgustu 
mudil na Irskem ob svetovnem srečanju družin in tako 
sem prišla na idejo, da se tudi mi srečamo. Na žegnanj-
sko nedeljo zavetnika naše župnije, sv. Lenarta, 26. 8. 
2018, smo se tudi mi zbrali v domačem kraju – v Retjah 
v Loškem Potoku pri atu Jožetu in mami Pavli Kordiš.

Z lepimi vtisi in ponosom, da smo del te družine, ter 
v zahvalo in priprošnjo našim zavetnikom – sv. Alojzi-
ju, angelom varuhom in preblaženi devici Mariji smo 
se z veliko radostjo in veseljem v srcu vrnili na svoje 
domove.

Starša sta podarila življenje sedmim otrokom. Alojz, 
Irena, Štefka, Anica, Nežka, Janez in Marjan imamo 
svoje družine in z leti se nam je pridružilo sedemnajst 
vnukov, partnerji ter vsi pravnuki. 

V novembru smo se srečali na zahvalni sveti maši, čez 
dobro leto pa se bomo, če Bog da zdravja in moči, na 
biserni poroki naših staršev.
ATA IN MAMA, hvala vama za vse.

Irena Lovše

Letos v začetku meseca septembra je na svet privekal še 
najmlajši, triindvajseti pravnuk, in dodal novo števil-
ko k družini, ki danes šteje kar šestinšestdeset članov. 
Družina Kordiš ali po domače Šimanovi tako veljajo 
za trenutno najštevilčnejšo družino v Loškem Potoku. 

Srečanja smo se udeležili prav vsi družinski člani in 
domov prišli veseli in hvaležni blagoslova, ki nam ga je 
podaril naš domači župnik gospod Bojan Traven.

Zahvala gre tudi našim prednikom, da so se trudili in 
uspeli zasaditi tako bogato drevo z močnimi koreni-
nami. Brez tega bi bila krošnja osiromašena, njeni po-
ganjki ne bi tako cveteli in dajali takega sadu.
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PLESNI VOZIČEK ZA LARO
Sledilo je še nekaj tekmovanj, na katerih uspehi tudi 
niso izostali. Vse to je dosegla s klasičnim invalidskim 
vozičkom, ki za ples ni prilagojen. Utrnila se ji je velika 
želja, da bi lahko tekmovala s pravim, za ples prireje-
nim vozičkom. In želja se ji je uresničila. Tekmovanj, ki 
ji pomenijo zelo veliko, se bo poslej lahko udeleževala 
s pravim plesnim vozičkom. V kratkem že potuje na 
mednarodno plesno tekmovanje na Slovaško.

LIONS KLUB RIBNICA, ki bo 
v lionističnem letu 2018/2019 
praznoval 20. obletnico svoje-
ga delovanja, je v sodelovanju 
s podjetjem Hoc Center d. o. o. 
iz Grosuplja zbral donatorska 
sredstva in tudi prispeval naj-
večji znesek pri nakupu plesnega 

vozička za Laro Nedeljkovič iz Velikih Lašč. Plesni vo-
ziček smo ji skupaj z ostalimi donatorji izročili v četr-
tek, 4. oktobra 2018, v gostoljubnem okolju Škrabčeve 
domačije v Hrovači. Vabilu na prireditev se je prijazno 
odzvala Velikolaška vokalna skupina, ki je prijetno po-
pestrila dobrodelni večer.

Ostali donatorji po abecednem vrstnem redu:
DORO d. o. o. iz Ljubljane,
ETIS d. o. o. iz Ljubljane,
HOC CENTER d. o. o. iz Grosuplja (pobudnik in orga-
nizator nakupa vozička za Laro),
KUSS d. o. o. iz Ribnice,
MBC d. o. o. iz Grosuplja,
MZG d. o. o. iz Grosuplja,
ORMEGA MM d. o. o. iz Ljubljane (dobavitelj vozička),
TADEJ BAVDEK s. p. iz Velikih Lašč,
TEXIMP d. o. o. iz Ljubljane.

Lari želimo veliko uspehov z njenim novim plesnim 
vozičkom!

V Ribnici, 8. 10. 2018

Duška Hočevar Mihelič

Lara Nedeljkovič je študentka Fakultete za upravo, ki 
je pred dobrim letom odkrila veliko ljubezen in strast 
do standardnih in latinskoameriških plesov na vozič-
ku. Lara pravi, da je ples šport, ki razbija med ljudmi 
umetno zastavljene meje, ker omogoča popolno svo-
bodo gibanja. Zelo hitro je odkrila, da je nadarjena, 
saj je s svojo prvo soplesalko že po dveh mesecih tre-
ningov osvojila zlato medaljo v kategoriji debitantov. 
Sedaj že tekmuje pod okriljem Zveze za šport invalidov 
– Paraolimpijskega komiteja Slovenije. Veliko svojega 
prostega časa prebije na treningih. Letos spomladi se 
je udeležila mednarodne tekme na Nizozemskem, kjer 
je osvojila tri zlate medalje, na najvišjem nivoju pa je 
segla v polfinale.

ZAHVALA
V imenu društva Sožitje Ribnica se zahvaljujem mla-
dinski skupini župnije Loški Potok za izpeljano akcijo 
PRIŽGI SRCE. Bila sem ganjena in hkrati ponosna na 
potoške mlade, ker so se odločili, da bo šel izkupiček 
te akcije za otroke z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju. 

NAJ BO LEP TA DAN, NAJ BO ODPRTO SRCE, 
NAJ BO ODPRTA DLAN, KOT JE VSAK DAN!   

Hvala vsem, ki ste se odzvali tej lepi gesti, saj bodo z 
vašo pomočjo njihova darila za praznike bogatejša. 
Otrokov nasmeh ob pogledu na veliko vrečo, ki mu jo 
bo dal Dedek Mraz, bo povedal vse. Še enkrat hvala, 
ker vam je MAR.

Katjina mama

Lara z donatorji

Velikolaška vokalna skupina
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TOMAŽ KOŠIR
Leta 2010 smo v tretji številki glasila Od-
mevi predstavili športne dosežke Tomaža 
Koširja s Hriba, ki jih je dosegal na igrah 
specialne olimpijade ljubljansko-dolenj-
ske regije. Tomaž je takrat še obiskoval 
Osnovno šolo Ljuba Šercerja v Kočevju. 
Medtem se je že razvil v odraslega fanta in 
osnovno šolo je zamenjal z obiskovanjem 
Varstveno-delovnega centra v Ribnici, ka-
mor se dnevno vozi s šolskim kombijem. 
Ljubezen do športa pa je ostala in Tomaž 
se še vedno zelo rad udejstvuje in tekmu-
je v različnih športnih disciplinah. Tako 

je tudi letos tekmoval na igrah Specialne olimpiade lju-
bljansko-dolenjske regije, ki so potekale v mesecu maju v 
Ljubljani v Vižmarjih. Tudi tokrat je bil zelo uspešen, saj 
je v elementih košarke osvojil prvo mesto in s tem zlato 

POSLOVILNO PISMO KTC
Spet se bliža tisti letni čas, s katerim se je vse začelo. 
Vendar s tem, ki prihaja, se bo končalo. 
Bilo je naporno, stresno, zanimivo ... in velikokrat na-
smejano. Spisali so se nove zgodbe in prijateljstva, za ka-
tere upam, da bodo še trajali. Vsi me sprašujete, zakaj ... 
To je stavba, ki zahteva celega človeka dan in noč. To pa 
je za tako svobodno ptico, kakršna sem jaz, žal prevelik 
zalogaj. Priti v golo stavbo brez zgodbe, dotoka gostov, 
ob neprometni cesti ... ta občutek me bo spremljal celo 
življenje. Kako začeti, kje ... pf ... začuda še nisem osivela. 
☺ Ampak, ja, kar te učijo po šolah, je teorija, ki jo je tež-
ko spraviti v prakso. Kolo se je začelo vrteti šele takrat, 
ko sem začela delati s srcem, dobrimi nameni in zdravo 
kmečko pametjo. In vse se začne pri osnovah ... dober 
tim, v katerem eden skrbi za drugega in skupaj diha, to 
ustvarja delovno vzdušje. Celih 5 let nismo delali nobe-
ne razlike med delovnimi položaji. In ja ... hvaležna sem 
za vsako čiščenje našim čistilkam, za pristne nasmehe in 
nasvete strankam, našemu strežnemu osebju. Predvsem 
pa našim kuharicam, ki so za vsakega gosta kuhale kot 
za svoje otroke, in to se je tudi čutilo pri hrani. Posebno 
in iz srca pa se javno zahvaljujem naslednjim. To so: 
Podjetje Avtotrade, ki mi je dalo priložnost, saj sem rav-
no zaradi te priložnosti, da se pokažem, tudi vztrajala do 
konca. HVALA. 
Ana Arko, ki mi je pomagala odpreti vrata, da če poka-
žeš sebe, se stvari kar začnejo odpirati. HVALA. 
Martina in Jadranka, hvala za skrb za čistočo in kuhi-
njo. Kako sta skrbeli za vzgled hotela. Delali smo 16 ur 
v petek, v soboto hitro začeli ob 7.00 zjutraj, neprespani, 
utrujeni, pa sta še pred začetkom dela šli pogledat, če je 
pometeno pred vhodom. Če je zmanjkalo solate, sta jo 
prinesli s svojih vrtov, samo da so bili gostje zadovoljni. 
Če bom kdaj imela vrt in če vama zmanjka solate, dam 
zadnjo za vaju. ☺ HVALA. 
Florjan in Tatjana – osebi, ki ju je pot zanesla v hotel 
zaradi želje po zaslužku, vendar brez znanja v turizmu 

in gostinstvu. Priznam, ni vama bila lahka, ko sem bila 
vedno okoli vaju, ampak moj namen, da se izoblikujeta 
v vzorna in strokovno usposobljena sodelavca, je uspel. 
☺ HVALA, da sta »čuvala« na stavbo, ko me ni bilo v 
službi. 
Aleš Marjanovič, Luka Knavs in Matjaž Bartol, ki so 
moji trije »big brotherji«. Ko je uro pred prihodom 50 
gostov na praznovanje abrahama vrglo ven varovalko 
od glavne pečice (da se ti zmeša) – dobro, da je bil Aleš 
doma, da je popravil. Ko so bile vse sobe zasedene in je 
puščala voda v kopalnici, je Luka priskočil na pomoč v 
treh minutah. V začetku sezone je zatajila vodna črpalka 
in na pomoč je prihitel sosed Matjaž. Za te fante– karko-
li, kadarkoli se odzovem na vaš klic. HVALA. 
LOVCI – iz enega nedeljskega pogovora je nastala cela 
zgodba, ki še vedno traja. Ta delovna zagnanost, inova-
tivnost, ki ji kar ni meja. Ko misliš, da je to to. Naslednje 
leto dodamo še nekaj boljšega. ☺ NORO – HVALA. 
POVASENKE, LESENKE, DRUŠTVO UPOKOJEN-
CEV – moje druge mame, zame najboljše prostovolj-
no društvo v celi Sloveniji. ☺ Kako smo sodelovali. S 
kakšnim zagonom, idejami, prišli so nas gledat iz cele 
Slovenije, skupaj smo z dobro voljo in pridnimi rokami 
navdušili vse, ki so nas obiskali. HVALA.  
PODJETJA V LOŠKEM POTOKU – V čast nam je bilo, 
da smo lahko bili del vaših uspehov. Želim vam, da s 
tako delovno vnemo, inovativnostjo in ponosom delu-
jete še naprej. HVALA.
V stavbo sem priletela kot izgubljena ptica z zlomljeni-
mi krili, sedaj se je ta ptica izoblikovala, krila so se sko-
raj zacelila in čas je, da zapustim gnezdo. Kam, ne vem, 
vem pa, da z dobrimi nameni, kot sem v Loški Potok. 
Občani, hvala vam, da ste me sprejeli za svojo, in upam, 
da boste tudi tistega, ki se bo za menoj podal po isti poti. 
Pokažite mu to, kar ste meni. ☺  
Sedaj pa je napočil čas, ki sem ga imela cel čas v glavi. Jaz 
bom odšla iz Loškega Potoka z dvignjeno glavo. 

Tjaša, KTC Loški Potok

medaljo. Poleti v mesecu juliju pa se je udeležil športnega 
tabora v Portorožu, kjer je prejel pohvalo za sodelovanje 
v plavanju, hoji, balinanju in tudi skrbi za ostale udele-
žence tabora. Tomaž pa je tudi drugače zelo dejaven, saj 
v okviru VDC-ja aktivno sodeluje tudi pri raznih drugih 
dejavnostih. Tako prepeva v pevskem zboru, ki ga kot 
terapevt vodi znani ribniški kantavtor Žiga Bižal. Je tudi 
član folklorne skupine, s katero so v preteklosti izvedli kar 
nekaj nastopov v okviru VDC-ja pa tudi na gostovanjih 
po različnih slovenskih krajih. V oktobru so s skupino 
tako med drugim sodelovali tudi na 3. srečanju folklor-
nih skupin odraslih s posebnimi potrebami, ki je poteka-
lo v Škofji Loki. Zelo rad izdeluje tudi gobeline. Letos pa 
bo v bivalni enoti že drugič nastopal tudi v živih jaslicah, 
kjer mu je zaupana vloga Jožefa. 

Vinko Košmerl
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BOJ ZA SLOVENSTVO V DRAGARSKI DOLINI
V prejšnji številki Odmevov sem predstavil članek, 
v katerem je avtor opisal tudi ekonomske pritiske, ki 
so se vršili na Slovence v Dragarski dolini, ki se niso 
hoteli ponemčiti oziroma se opredeliti za nemštvo. 
Ker nekateri drugi »ukrepi« niso dajali zaželenih 
rezultatov, so Nemci prešli tudi na mnogo usodnejše 
aktivnosti. Slovencem, ki se niso hoteli ponemčiti, so 
želeli preprečiti preživetje, in sicer tudi v »poklicu«, ki 
je takrat dajal kruh velikemu številu družin, se pravi 
v prevažanju hlodov oziroma furmanstvu. Kočevski 
glavar pa se je posluževal tudi drugih zvijač.

Iz kočevskih hribov, 14. avgusta (izvirni dopis) – Čudna 
volitev in še bolj čudna pravda. Dosti zanimivega se po 
slovenskem svetu godi, ali da bi v našem pogorji imeli 
časopis, bi dosti več zanimivega pisati vedeli kakor vi 
doli, sinovi dolin. Mi imamo namreč hud boj z nemškim 
Šulvereinom, ki dosti tisoč goldinarjev na leto v to 
uporablja, da bi nas v Dragi, v Travniku, Travi, Starem 
kotu in druzih naših krajih bivajoče Slovence ponemčil 
ter tako raztegnil kočevsko mejo do hrvatskega, 
bližnjega nam Čabra in tako tam most postavil za 
kočevsko narečje mej Hrvate, naše dobre prijatelje. 
Čez sto tisoč goldinarjev je baje nemški Šulverein po 
izvestjih voditeljstva tega društva v kratkih letih porabil 
za utrditev in razširjenje nemštva v kočevskem sodnem 
okraju! – To ni malenkost; boj zoper tak denar je težak, 
posebno ako se pomisli, da navedeni Slovenci nismo 
jako bogati ljudje. – Prav dobro bi tedaj bilo, ko bi se 
za nas tudi kaj brigali vi drugi, v srečnejšem položaju 
nahajajoči se ljudje in vi poslanci brez izjeme, bodisi 
da stojite na »katoliški« ali drugi podlagi; utegnili bi 
nabrati lepih dokazov za to, da se Slovencu za njegovo 
podpiranje Taaffeove vlade v zahvalo le kamen polaga 
na mizo.
Danes pa naj povem malo dogodbico, iz katere si naj 
vzame vsak po svojem političnem stališči nauk; mislim, 
da bo vsem isti: Dne 11. julija 1891 je bila na Travi 
občinska volitev, katera je nemško stranko na krmilo 
spravila. Proti tej volitvi so se slovenski volilci pritožili 
na c. kr. deželno vlado, trdeč, da so se godile pri volitvi 
nepravilnosti, ki jo delajo nepostavno. Povedali so v tej 
pritožbi, da so se nekaterih odsotnih volilcev podpisi na 
pooblastilih goljufivo napravljali, da je neki Jože Kordiš, 
župan in načelnik volilne komisije, listke volilcev tako 
„kunštno" spreminjal, da je nekaj volilcev, ki so hoteli 
voliti Slovence, volilo brez vednosti nemško misleče 
ljudi! – Kordiš je na to tožil podpisalce te pritožbe, pri 
obravnavi pa odstopil od zatožbe proti vsem, razen 
Antonu Pojetu iz Starega kota. Ta ni hotel nič preklicati 
ter nastopil dokaz resnice.
Tu moram pripomniti, da je volitev vodil okr. glavar g. 
dr. Thoman pl. Montalmar osebno. – Antonu Pojetu 
se je posrečil dokaz resnice ter je bil vsled tega obtožbe 
oproščen. Pri obravnavi v Kočevji bil je tudi gosp. dr. 
Thoman kot priča zaslišan (Kordiš ga je za pričo dal) in 
ta je pod službeno prisego izjavil, da se je pri volitvi vse 

v redu in korektno godilo.
– Ko je Kordiš navzlic temu že slutil, da bo s tožbo 
propadel, rekel je Antonu Pojetu: Prijatelj, jaz te nisem 
hotel tožiti, pa okrajni glavar gospod dr. Thoman mi je 
velel, da mu podpišem belo polo, mi rekel, da bo on vse 
storil in stroškov mi ne bo treba plačati; če bi do tega 
prišlo, bo že on skrbel, da se bodo stroški pokrili. Kordiš je 
dobro vedel, kaj je pri volitvah delal, pa ni nič pomagalo 
govoriti, gospod okr. glavar so jamčili za dober izid. – 
Taka je bila tedaj, v suhih besedah povedano, ta čudna 
zadeva. Lahko bi povedal še marsikaj tudi o tem, kako 
so priče govorile, pa naj bo; takih neumnostij je pri nas 
toliko, da se nam ne vidijo več čudne. Mi le obžalujemo 
nemški Šulverein, ki mora za take pravde denar dati. Saj 
je šlo zopet za to pravdo par sto goldinarjev! Nemara 
se bo to društvo naposled venderle naveličalo, naše trde 
buče ponemčevati. 
Omenjeni Kordiš je postal župan, pa je tako županoval, 
da so ga letos od županovanja odstavili in sedaj je 
ta hudobni Anton Poje kot prvi svetovalec načelnik 
travljanskega občinskega odbora. – Kako je vender 
usoda pravična! – Pa ravno ta hudobnež je tudi 
predlagal odboru, da se g. dr. Thomanu odvzame častno 
občanstvo, katero si je le-ta pridobil s pomočjo njegovega 
prijatelja Jožeta Kordiša, kakor je to oni dan „Slovenec" 
objavil, in glejte zopet usodo, pravično usodo, g. dr. 
Thoman plemeniti Montalmar je prosil občinski odbor 
oziroma Antona Pojeta, naj to notico v „Slovencu" kot 
neresnično prekliče! – Že dva taka preklica je ta gospod 
okr. glavar na Travo poslal, pa so jih tam brez usmiljenja 
vrgli v koš.

Razglednica vasi Trava iz obdobja med obema vojnama

In prav je bilo tako! Sicer pa mislimo tako, da bo Trava 
še slovenska, ko o g. dr. Thomanu ne bo več ne duha ne 
sluha. Slovenski svet naj pa le izve, kako se reže v naših 
hribih nam Slovencem kruh pravice. (Slovenski narod, 
17. 8. 1893)
Da je bil problem ponemčevanja v Dragarski dolini in 
vedno pogostejših poizkusov tudi v Loškem Potoku 
zares pereč in delovanje kočevskega glavarja tudi 
sicer zelo sporno, lahko sklepamo tudi iz dejstva, da 
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je bila ta tema večkrat na dnevnem redu takratnega 
državnega zbora. Ob eni od takih priložnosti je na 
16. seji deželnega zbora 16. 2. 1894 deželni poslanec 
in kasneje dolgoletni ljubljanski župan Ivan Hribar 
povedal:
… Glejte, gospoda moja, tako ravna voditelj okrajnega 
glavarstva krškega nasproti slovenskemu prebivalstvu.
Nekako jednako ravna pa tudi c. kr. okrajni glavar 
kočevski, o katerem moram danes zopet govoriti, zakaj 
odkar sem zadnjič o njem govoril, izvedel sem zopet 
neko stvar, katera osvetljuje delovanje tega okrajnega 
glavarja.
V vasi Loški potok so pri poslednjih občinskih volitvah 
prišli na krmilo Slovenci, kar ni nič nenaravnega, ker 
je Loški potok skoraj popolnoma slovenska vas. Župan 
Jožef Košmerl je večkrat prosil gospoda okrajnega 
glavarja kočevskega, naj bode tako dober in naj občini 
dopisuje v slovenskem jeziku, ker župan nemškega jezika 
ne razume. Navzlic tej prošnji pošiljal mu je okrajni 
glavar še nadalje nemški pisane dopise in ker si končno 
župan ni mogel drugače pomagati, vrnil je okrajnemu 
glavarju poslednji dopis s prav uljudno prošnjo, naj mu 
ga pošlje nazaj pisanega v slovenskem jeziku. Na to je 
dobil od okrajnega glavarja dne 3. februvarja l. 1894 
pod št. 2037 pismo, v katerem se mu nalaga za to, ker 
se je nižja oblast ustavila višji oblasti, pet goldinarjev 
disciplinarne kazni in v katerem se mej drugim pravi 
– in to je silno karakteristično – da se je v tamošnjoj 
občini zasejal prepir, odkar se je tje priselil nekdo, pred 
katerim se okrajno glavarstvo čuti dolžno svariti župana. 
Gospoda moja, taki pouki se dajejo našim županstvom, 
ako zahtevajo pravice pri okrajnih glavarstvih. 
Ali kdo pa je tista oseba – in to jo ravno interesantno – 
katero misli gospod pl. Thoman v tem svojem uradnem 
dopisu? To je župnik Anton More v Loškem potoku, ki je 
ob jednem tudi član občinskega odbora. Ali bi, vprašam 
vas, bilo morebiti kaj napačnega, ko bi bil gospod 
župnik kot občinski odbornik uplival na to, da se občina 
poslužuje pristoječih jej pravic? Ali župnik tega še celo 
storil ni in vendar se okrajni glavar kočevski drzne, 
sumničiti ga, da dela nemir in ščuje župana.
Toda s tem stvar še ni bila končana. Gospod okrajni 
glavar kočevski pl. Thoman smatral je tudi za svojo 
dolžnost, nastopati kot policijski uradnik in zato je zatožil 
gospoda župnika Moreta pri dekanu v Ribnici, naj ga on 
spokori. Vprašam Vas, gospoda moja, ali je kaj tacega za 
c. kr. avstrijskega uradnika, za uradnika države, katera 
je izrekla ravnopravnost vsem svojim narodom in katera 
ne smatra jeden narod za manj veljaven kakor drugi, 
dostojno? Vsaj je to vendar naravnost postopek, ki je 
komaj v Turčiji mogoč. 
In še jeden vzgled za to, kako ravna okrajni glavar 
kočevski in s kako energijo postopa nasproti slovenskemu 
prebivalstvu. Tudi za ta faktum navedel bodem ime, da 
bode gospod deželni predsednik imel priliko, osvedočiti 
se o istinitosti mojih trditev. Fran Lipovec iz Trave ni bil 
doma, ko se je vršila občinska volitev. Bil je odsoten. Volilo 
se je pa z njegovim pooblastilom, katero je bilo seveda 

falzifikovano. Prišedši domu, izvedel je Lipovec to stvar 
in šel je k okrajnemu glavarju ter protestoval proti temu, 
da se je volilo z njegovim falzifikovanim pooblastilom. 
In kaj je storil gospod okrajni glavar? Mesto da je, kakor 
bi se bilo spodobilo za ces. kr. političnega uradnika, ki 
ima dolžnost, da brani pravico, nepristransko preiskal to 
stvar, prosil je lepo tistega Lipovca, naj te stvari ne pravi 
okolu, naj se stvar rajši lepo na tihem potlači. To je lepa 
morala pri politični upravi, ako se nezakonitosti na tak 
način hočejo potlačiti!
Govorilo se je poslednjič tudi o ljudskem štetji v Travi in 
jaz čutim za svojo dolžnost, da izpregovorim zopet o tej 
stvari, ker se je sumničil nek politični uradnik, da je pristaš 
naše stranke. Vsaj veste, kaj to znači, ako se politični 
uradnik prišteva narodni stranki. Jaz sem ponosen 
na svojo narodnost in bodem to svoje stališče vedno 
odločno zastopal; ali če se o političnem uradniku pravi, 
da je pristaš naše stranke, se je on s tem tako denunciral, 
da ni lahko misliti, v kak položaj da pride in kedaj bi 
mogel priti v višjo službo. Da se pa bodete prepričali, kak 
pristaš naše stranke je dotični okrajni komisar, moram 
povedati, kako nepristransko je vodil ljudsko štetje v 
Travi. V Travi se je štelo takole: Okrajni komisar, ko 
je prišel štet, vprašal je vsakega: »Nicht wahr, bei euch 
spricht man gottscheerisch?« (Kajne da, pri vas govorite 
kočevarsko?) Če je dobil odgovor: »Pri nas govorimo več 
kranjski,« posegel je dotičnemu takoj v besedo in rekel: 
»Ja, krainerisch auch, aber meist gottscheerisch.« (Ja, 
kranjsko tudi, ampak v glavnem kočevarsko.) In takoj je 
bil dotičnik zapisan za Nemca. Gospoda moja, tako so 
se delali Nemci v Travi. Vsaj veste, da je proti delovanju 
političnega uradnika protestovati za priprostega človeka 
jako težavna stvar. Toliko sem hotel omeniti o tej stvari, 
da bode preblagorodni gospod deželni predsednik imel 
priliko te zadeve preiskati. Želim, da bi se to preiskovanje 
vršilo zares nepristransko … 

Konec

Lazec po letu 1930 (vir: internet)

Vlado Mohar
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LESENKE V ENOTI MARIČKE ŽNIDARŠIČ STARI TRG PRI 
LOŽU

Knjižnica Jožeta Udoviča 
Cerknica deluje na območju 
treh notranjskih občin ‒ Cerkni-
ca, Loška dolina in Bloke. Enota 
knjižnice v Starem trgu pri Ložu 
se imenuje po starotrški pesni-
ci Marički Žnidaršič, ki je svoj 
notranji in notranjski svet izra-
zila v pesniških zbirkah Pesmi 
izpod Snežnika (1950), Človek 
in zemlja (1952), Nalomljena 
veja (1957), Ugasla luč (1965) in 
Ko je prihajal dan (1975). Kraj 
je – poleg Maričke Žnidaršič – 
zaznamovalo več likovnih in li-
terarnih ustvarjalcev. Tako so se 
v Loški dolini rodili ali ustvar-
jali slikar Lojze Perko, pesnik in 
prevajalec Jože Udovič, pisatelj 
Matevž Hace, pesnika Leopold 
Turšič, France Lokar. Oton Žu-
pančič je v prvinski, neokrnjeni 
naravi začutil lepoto Loške do-
line in je bogate vtise ubesedil v 
pesniški zbirki Med ostrnicami. 
Usodo pisateljice in publicistke, 
ki je premikala meje in podirala 
tabuje, Zofke Kveder, si delimo 
z Blokami in Loškim Potokom. 
Poleg omenjenih ustvarjalcev je 
v preteklosti Loške doline živelo 
in ustvarjalo še veliko osebno-
sti, ki so zaznamovale svoj čas 
in čas za seboj. Predstavljeni so 
v spletnem biografskem leksi-
konu Notranjci, ki ga gradi in 
nenehno dopolnjuje Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica. Por-
tal predstavlja osebnosti, ki so 
s svojim delom vplivale na vsa 
področja življenja na Notranj-
skem. S predavanji in literarni-
mi večeri v knjižnici opozarja-
mo, ozaveščamo in seznanjamo 
obiskovalce ali določene ciljne 
skupine o ustvarjalcih iz svoje-
ga okolja. Prirejamo tematske 
razstave in priložnostne razsta-
ve v sodelovanju z društvi in 
posamezniki. Poleg kvačkanih, 
pletenih ali šivanih mojstrovin 

smo v svojih vitrinah do zdaj razstavljali denar, likal-
nike, kemične svinčnike, vžigalnike, didaktične igrače, 
kristale, nakit, rože iz papirja, vezenine, voščilnice, ga-
silske avtomobilčke, znamke in drugo. Tokrat v starotr-
ški knjižnici prvič razstavljamo lesene cvetlice in šopke. 

Unikatne izdelke iz lesa so na 
ogled postavile ustvarjalke iz 
rokodelske skupine Lesenke, ki 
deluje v okviru DU Loški Potok. 
S svojimi stvaritvami so članice 
rokodelske skupine navdušile 
krajane Starega trga, ki se s to-
vrstno rokodelsko umetnostjo v 
naših prostorih srečujejo prvič. 
Z razstavo svojih izdelkov moj-
strice oblikovanja dokazujejo, 
kaj zmorejo spretne roke, do-
mišljija in les – surovina in dob-
rina, ki je v naših krajih že od 
nekdaj zaznamovala način živ-
ljenja in ustvarila identiteto pre-
bivalcev, ne le kot vir ali način življenja, ampak tudi kot 
navdih za ustvarjanje. S svojim delom in nepreseženo 
lepoto lesa ohranjajo znanja preteklih generacij izdelo-
valk in jih nadgrajujejo z lastno domišljijo. 

Čeprav po ustvarjalni zanos največkrat sežemo v glo-
bine človeške duše, da iz nje privabimo besedo, barve, 
ton, gib in obliko,  je včasih dovolj že to, da se odpra-
vimo k sosedu čez planke ali čez prvi hrib. Francoski 
filozof Paul Ricoeur je dejal: »Najkrajša pot do sebe 
samega vodi preko drugega,« kar pomeni, znati pris-
luhniti in prepoznati ustvarjalni čudež v drugih in s 
pomočjo drugega ustvariti ne-
kaj čisto novega. Novo misel, 
dejanje ali pa vsaj cvetje iz od-
padnega lesa. Le v sobivanju z 
drugimi lahko zaživimo kot 
ustvarjalna bitja, kar je danes 
nujnost. Živimo namreč v sve-
tu, ki tekmuje ostreje kot kdaj 
koli poprej in od nas nenehno 
zahteva nove ideje, nove do-
sežke in nova dognanja. Zato je 
sodelovanje na vseh področjih 
nuja in potreba. 

V Enoti Maričke Žnidaršič Sta-
ri trg pri Ložu se skozi vse leto odvijajo različne prire-
ditve. Če se nam želite pridružiti, vam bomo vabila z 
veseljem pošiljali v pisni obliki ali preko vaših spletnih 
naslovov. Svoje želje sporočite na spletni naslov info@
kjuc.si, s prijavo na naši spletni strani ali osebno v knji-
žnici. Veseli bomo, če se nam pridružite.

Anđelka Pogorilić, bibliotekarka, 
Enota Maričke Žnidaršič, Stari trg pri Ložu
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VINKO MÖDERNDORFER

Jaz sem Andrej
Andrej je nov na šoli in ima cel kup 
problemov. Pravzaprav jih ima več kot 
kdorkoli drug na tem svetu. Vse skupaj se 
začne že pri njegovem imenu, nadaljuje s 
tem, da sta njegova starša ločena, potem 
pa s tem, da bi moral biti lep in priljubljen. 

In še marsikaj se najde. A vse le ni tako hudo. Ima malce 
prismuknjeno, a skrbno mamo, odbito babico, kmalu pa 
se spoprijatelji še s samosvojo Sonjo. Življenje tako počasi 
postaja lepše in lepše, predvsem pa strašno razburljivo.

HANNAH HOWELL
Škot, ki me je rešil
Po brutalnem napadu na svojo družino 
se Emily Stanton znajde na robu smrti, 
dokler je sredi gozda ne najde postaven 
neznanec, ki priseže, da jo bo varoval. In že 
se znajde pred težavo: ženska plemenitega 
angleškega porekla se s takšnim moškim 

nikakor ne bi smela družiti. Škot Iain MacEnroy ob 
poslušanju Emilyjinega aristokratskega naglasa podoživlja 
grenke spomine na tiransko deželo, ki jo je zapustil. 
Zadnje, česar bi si zdaj želel, je dodatno breme zaradi 
neke modrooke angleške lepotice. Ob skrbi za elegantno 
in izobraženo Emily pa se Iain vendarle počasi spreminja, 
česar si sicer ne bi nikoli mislil. Je mar mogoče, da globoki 
družbeni razkol iz stare dežele v novi ne velja več? Ali Iain 
in Emily lahko združi strast, ki je tako bujna in divja kot 
samo Škotsko višavje?

HARLAN COBEN
Ne odnehaj
Detektiva iz newjerseyjskega predmestja 
Napoleona Dumasa še vedno preganja noč, 
ko so njegovega brata dvojčka našli mrtvega 
na tirih. Njegovo dekle Maura, za katero je 
verjel, da je ljubezen njegovega življenja, 
pa ga je pustila in izginila brez slovesa. Nap 

se že petnajst let trudi pojasniti sumljive okoliščine bratove 
smrti in najti Mauro. 

Ko se nekega dne Maurini prstni odtisi pojavijo v najetem 
avtomobilu človeka, osumljenega za umor, se zdi, da je končno 
našel otipljivo sled, ki jo je iskal ves ta čas. Toda brskanje po 
preteklosti odpira več vprašanj, kot ponuja odgovorov, in vsak 
spomin prinaša neštete nejasnosti in dvome. O ženski, ki jo je 
nekoč ljubil, o prijateljih iz otroštva, za katere je bil prepričan, 
da jih pozna, o zapuščenem vojaškem oporišču, ob katerem je 
odraščal, največ pa o bratovi smrti, ki je mnogo temačnejša in 
zlovešča, kot si je kdaj drznil pomisliti.

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS

Zvezda večera

Piper Dove si želi postati najboljša zasebna 
detektivka v Chicagu. Prva naloga? 
Neopazno mora slediti nekdanjemu 
zvezdniku moštva Chicago Stars 
Cooperju Grahamu. Vendar jo ta hitro 
razkrinka in zaposli, da pod drobnogled 
vzame uslužbence v njegovem nočnem 

klubu. Legendarni športnik je vedno navajen dobiti tisto, 
kar hoče. Nič ne podžge bolj njegove tekmovalnosti kot 
dekle, ki mu hoče na vsak način dokazati, da je enako žilava 
kot on. Piper kmalu odkrije, da je Cooper v nevarnosti. 
Zato sklene, da ga bo varovala, če mu je prav ali ne. Počasi 
tudi spoznava, da fant sploh ni napačen.

S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok tudi v 
prihodnjem letu! Kolektiv Knjižnice Miklova hiša želi vsem vesele božične praznike ter veliko zdravja, sreče, uspeha in obilo 
bralnih užitkov v novem letu 2019! SREČNO!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na oktobrski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici z naslovom Plašni medved. Izdelovali 
so lutko malega zajčka iz papirja. Novembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z 
naslovom Lev v srcu. Mali nadobudneži so izdelovali leva iz papirja. Za naše zveste bralce se je 
znova našlo marsikaj zanimivega na knjižnih policah!

LISA KLEYPAS

Pomladna ljubezen

Večina mladih dam iz uglednih družin 
si želi najti moža. Lady Pandora Ravenel 
pa ima drugačne načrte. Ambiciozna 
lepotica bi raje ostala doma in snovala 
novo namizno igro kot se udeležila 
londonske družabne sezone. Toda 

nekega večera na plesu se nehote zaplete v škandal z 
lordom Gabrielom St. Vincentom. Čeprav je bilo vse 
skupaj popolnoma nedolžno, ji čast lahko reši le hitra 
poroka. Pandora se z bodočim možem nerada odpravi na 
njegovo podeželsko posestvo, odločena, da si ne bo pustila 
vzeti samostojnosti. Toda dlje ko je v družbi privlačnega 
lorda, manj trdna so njena načela. Gabrielu je bistroumna 
in energična Pandora čedalje bolj všeč in naredil bo vse, da 
osvoji njeno srce.

SARAH MORGAN

Sončni zahod v Centralnem parku

Ljubezen nikoli ni bila v prvem planu 
načrtovalke vrtov Frankie Cole. Med grdo 
ločitvijo staršev je na lastne oči videla, 
kakšno opustošenje pustijo premočna 
čustva. Sprosti se lahko le v družbi prijatelja 
Matta, vendar njun odnos ostaja strogo 

platoničen. Ko bi vsaj lažje prezrla razbijanje srca v njegovi 
družbi! Matt Walker že leta ljubi Frankie. Ker pa pod njeno 
bojevito zunanjostjo čuti, kako je ranljiva, se v njeni družbi 
vedno dela hladnokrvnega. A ko v dekletu, ki ga pozna celo 
večnost, odkrije nove globine, nenadoma noče več čakati. 
Ve, da ima Frankie skrivnosti, ki jih je zakopala globoko 
vase. Toda ali jo lahko prepriča, da mu zaupa srce in ga 
poljubi ob sončnem zahodu na Manhattnu?

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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KONČAN JESENSKI DEL V NOGOMETNIH TEKMOVANJIH, 
ZAČETEK FUTSAL SEZONE

V letošnji sezoni je iz ŠD 
Extrem tekmovalo 5 ekip v 
uradnih nogometnih tekmo-
vanjih Medobčinske nogome-
tne zveze Ljubljana (2 ekipi 
U-11, U-12, U-15 in U-19). 
Skupaj je bilo odigranih kar 
37 tekem. V oktobru so se 
začela tekmovanja v futsalu 

(ekipe ŠD Extrem nastopajo v kategorijah U-13, U-15, 
U-17 in ČLANI). 

V novembru sta se pričeli še tekmovanji v kategorijah 
U-9 ter U-11 (iz ŠD Extrem tekmujejo v tekmovanju 
U-9 štiri ekipe, v U-11 pa tri). V nogometnih tekmo-
vanjih ekipam ŠD Extrem letos rezultatsko ni najbo-
lje steklo. Glavni razlog je najbrž v tem, da so ekipe 
ŠD Extrem letos sestavljene iz precej mlajših igralcev, 
kot jih imajo nasprotniki. Mladi igralci tako nabirajo 
prepotrebne izkušnje in lahko obetavno zremo v na-
slednjo sezono. 

Pokalno tekmovanje je bilo speljano 14. 10. 2018 v 
športni dvorani Sodražica. Ekipe so se najprej pome-
rile vsaka z vsako v dveh skupinah po tri. Zmagovalca 
skupin sta bili ekipi ŠD Extrem in ŠD Mlinše, ki sta se 
pomerili še v finalu. Ekipa ŠD Extrem je bila v finalu 
boljša po strelih s šestih metrov, saj je bil rezultat po 
koncu tekme poravnan na 2 : 2. 

V futsal tekmovanjih naše ekipe blestijo in si obeta-
mo končnice in boje za najvišja mesta v državi skoraj 
v vseh kategorijah, saj v tekmovanjih mladih zasedajo 
trenutno 1., 2. in 4. mesto. 

ČLANI ŠD EXTREM PRVAKI POKALNEGA 
FUTSAL TEKMOVANJA MNZ LJUBLJANA
V pokalnem tekmovanju Medobčinske nogometne zve-
ze Ljubljana je letos nastopilo rekordnih 6 ekip, od tega 
jih 5 igra v 2. SFL, ena pa je prvoligaška ekipa. Organi-
zacija tekmovanja je bila tudi letos zaupana ŠD Extrem. 

Sta se pa oba finalista uvrstila v 1/8 finala državnega 
pokala Terme Olimia. ŠD Extrem je žreb določil ekipo 
Siliko Mkeršmanc z Vrhnike, ki zaseda 4. mesto v 1. 
SFL. Tekma je bila odigrana 16. 10. v športni dvorani 
Sodražica. Bil je pravi spektakel, saj je ekipi ŠD Extrem 
pred polno dvorano do 33. minute kazalo zelo dobro, 
vendar pa je imela na koncu v zadnjih 7 minutah ekipa 
z Vrhnike več sreče in se je uspela uvrstiti med 8 naj-
boljših ekip v državi.

NA SELEKCIONIRANJA SLOVENSKIH REPRE-
ZENTANC VEDNO VABLJENI TUDI IGRALCI 
ŠD EXTREM
17. in 18. 11. 2018 sta bila za futsal tekmovanja prosta 
dneva v tekmovanju mladih, saj so v športni dvorani 
Tezno v Mariboru potekala selekcioniranja slovenskih 
reprezentanc. Lahko smo ponosni, saj dobijo povabilo 
s strani NZS vedno tudi številni igralci ŠD Extrem. To 
je vsekakor dokaz, da se v društvu dela kvalitetno, in 
hkrati tudi spodbuda in motivacija za naprej. Tokrat so 
se selekcioniranj udeležili naslednji igralci ŠD Extrem:
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U-15 U-17 U-19

Nik Ambrožič
Andraž Gregorič

Anže Žlindra
Luka Čop

Urban Šilc
Žan Janež
Miha Car

Max Vesel

V ŠD EXTREM SKRBIMO TUDI ZA STROKOV-
NA USPOSABLJANJA TRENERJEV
Trenerska ekipa je v ŠD Extrem zelo velika, saj v društvu 
pomaga kar 9 trenerjev in ena trenerka. V soboto, 1. 12., 
je v športni dvorani Sodražica potekalo prvo strokovno 
usposabljanje trenerjev v tej sezoni. Žal se trije trenerji 
prvega izobraževanja niso mogli udeležiti, je pa sklenje-
no, da bodo odslej izobraževanja mesečna in da bo na 
njih glavni poudarek, da se bodo dogovorili plani dela 
v skupinah za vsako starostno kategorijo posebej. Prvo 
usposabljanje je vodil članski trener Mitja Mihelič. 

nedelja, 3. 2. 2019, ob 16:00 – U-15 – ŠD Extrem : FSK 
Stripy

petek, 15. 2. 2019, ob 19:30 – ČLANI – ŠD Extrem : 
FC Ptuj

sobota, 16. 2. 2019, ob 10:30 – U-13 – 12. turnir

nedelja, 17. 2. 2019, ob 16:00 – U-15 – ŠD Extrem : 
KMN Bronx Škofije

Na spletni strani ŠD Extrem so objavljeni termini za 
vsa tekmovanja (tudi za gostujoče tekme).

VSE NOGOMETAŠE/NOGOMETAŠICE IN 
FUTSALERJE VABIMO, DA SE NAM PRIDRU-
ŽITE.
Zakaj trenirati v ŠD EXTREMU:

– dolgoletna tradicija
– največ vadečih skupin v regiji
– večkratni državni prvaki v selekcijah U-15, U-17, 

U-18, 2. SFL
– trenerji z licencami (nogomet C in B,  futsal C in B)
– delo po programu (razvoj nogometaša od najnižje 

kategorije U-5 do članske ekipe)
– otrok v posameznih selekcijah pridobi vrline: disci-

plino, osnovno higieno, samozavest, sproščenost v 
igri, red, tehniko, taktiko

– igralci ŠD EXTREM so tudi reprezentanti Slovenije 
v futsalu

– program prilagojen igralcem - začetnikom, ki prvič 
pričnejo trenirati

– trening vratarjev (trener vratarjev)
– za vsa oddaljenejša tekmovanja vseh selekcij orga-

niziran prevoz s strani kluba (avtobus, kombi), s 
tem so starši brezskrbni

– dodatna izobraževanja trenerjev
– letno druženje – Extremov dan
– prvi mesec brezplačna vadba
Društvo s tradicijo, vizijo, uspehi, to je ŠD EXTREM!

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih 
stikov:
• e-pošta: info@sd-extrem.si
• mobilna številka: 041/831-722
• spletna stran: www.sd-extrem.si
• Facebook: @sportnodrustvo.extrem

Jože Zidar
Foto: Matjaž Klevže

Čisto na koncu pa vam izrekamo 

še naše iskreno voščilo.

Dragi občani občine Loški Potok in 

vsi bralci Odmevov, športno društvo 

Extrem vam želi vesele božično-novoletne 

praznike in srečno, zdravo in zadovoljno 

novo leto 2019. 

Prvi del je bil namenjen praktičnemu prikazu dela s 
postavitvami in rekviziti. Sledil je sestanek z druže-
njem. Vsi trenerji so od sponzorja THE Nutrition pre-
jeli tudi paket z opremo.

Vabimo vas na ogled prihajajočih domačih tekem v 
mesecu januarju in februarju, ki bodo vse potekale v 
športni dvorani v Sodražici:

sobota, 12. 1. 2019, ob 17:00 – U-17 – ŠD Extrem : FK 
Siliko

petek, 25. 1. 2019, ob 19:30 – ČLANI – ŠD Extrem : 
Futsal klub Dobrepolje

petek, 1. 2. 2019, ob 19:30 – ČLANI – ŠD Extrem : 
Dlan Logatec

sobota, 2. 2. 2019, ob 17:00 – U-17 – ŠD Extrem : KMN 
Puntar
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Zdaj bivaš vrh višave jasne,

kjer ni mraku, kjer ni noči,

tam sonce sreče ne ugasne,

resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

V pomladno noč je tiho odšel naš dragi brat,

 stric in prijatelj

DRAGO ŠEGA
(1925–2018)

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, znancem in prijateljem za izrečeno 

sožalje, darovano cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se gospodu župniku za opravljen 

obred, podjetju Komunala Ribnica in pevcem za 

zapete pesmi v njegovo zadnje slovo.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu

 počitku v rodni zemlji.

Vsi njegovi

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Podjetje Fipis d. o. o., Opekarska cesta 

45, 1310 Ribnica, vabi v svojo sredino 

VARILCE in KLJUČAVNIČARJE.

K prijavi vabimo vse, ki si želite novih 

izzivov, ste prilagodljivi, vztrajni in 

imate voljo do dela v kovinski industriji. 

V primeru, da nimate ustreznih znanj, 

bomo v naši delovni organizaciji orga-

nizirali usposabljanje in vas usposobili 

za samostojnega  varilca oz. priučenega 

ključavničarja.

Najprej vas bomo zaradi priprave in 

uvajanja v delo zaposlili za določen čas. 

Ob obojestranskem zadovoljstvu skle-

nemo pogodbo za nedoločen čas.

Kaj nudimo:

• redno in stimulativno plačilo,

• urejeno delovno okolje,

• usklajen delovni čas.

Vaše vloge pošljite na nalov: Fipis, d. o. 

o., Opekarska cesta 45, 1310 Ribnica, ali 

e-mail info@fipis.si.

Za vse dodatne informacije pokličite na 

telefonsko št. 01-835-11-00.
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Zdaj bivaš vrh višave jasne,

kjer ni mraku, kjer ni noči;

tam sonce sreče ti ne ugasne,

resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič) 

Smrt je osvoboditev duše

iz ječe telesa.

(Platon)

Vsi, ki radi jih imamo, 

nikoli ne umro,

samo v nas se preselijo

in naprej, naprej živijo,  

so in tu ostanejo ...

(Janez Medvešek)

Kogar imaš rad,

nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V tujini je umrl naš

STANKO MOHAR 
iz Retij

(1944–2018)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se prišli od njega poslovit,

vsem, ki ste kakorkoli poskrbeli za lep obred,

in vsem, ki ste ga pospremili na poslednji poti 

v domačo zemljo.

Sestra z družino

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža, 

očeta, brata, strica in svaka

MIRKA KORDIŠA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 

sosedom, ki ste nam bili v težkih trenutkih 

v pomoč in oporo.

Hvala za izrečene besede sožalja in podpore, darova-

no cvetje, sveče in sv. maše, za slovo od njega in veliko 

spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala zdravstvenemu 

osebju, veteranom, vaški skupnosti in gasilcem iz Retij 

za vso pomoč, pevcem in g. župniku za ganljivo slovo.

Vsi njegovi

ZAHVALA

ob boleči izgubi moža, očeta, starega očeta, 

brata in strica

JOŽEFA AUSTLA 
s Hriba 59

(1940–2018)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sose-

dom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in daro-

vane maše. Iskrena hvala osebnemu zdravniku dr. Petru 

Rusu in patronažni sestri Renati Troha za nego in obiske 

v času njegove bolezni, župnikoma Bojanu Travnu in 

Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred in cerkvenemu 

pevskemu zboru za zapete pesmi. 

Hvala tudi vsem, ki ste ga imeli radi, ga pospremili na 

njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ob izgubi dragega moža, očeta, dedka, brata in strica

IVANA KOŠMERLA 
iz Malega Loga 30

(7. 12. 1931–26. 9. 2018)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in 

prijateljem za darovane svete maše, cvetje in sveče ter 

izrečena sožalja, Zdravstveni postaji Loški Potok za 

večletno strokovno pomoč, župnikom in cerkvenemu 

pevskemu zboru za poslovilni obred in vsem, ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(5. januar, 2. februar, 2. marec, 6. april, 4. maj, 1. 

junij, 6. julij, 3. avgust, 7. september, 5. oktober, 2. 

november in 7. december 2019) - 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!

Pooblaščeni prodajalec: Telemach Ribnica, Škrabčev trg 16, 1310 Ribnica, el: 070 321 444
Odpiralni časi: on-pet: 09:00 - 12:00h in 14:00 - 19:00h, obota 08:00 - 12:00h, edelja: /

Akcijska ponudba velja za izbrane modele telefonov od 30. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ali razprodaje zalog s sklenitvijo ali podaljšanjem naročniškega razmerja za paket ŠE VEČ in 
NAJVEČ ob hkratni sklenitvi dogovora za obročni nakup z vezavo 24 mesecev ali enkratnega plačila za nakup telefona z vezavo 24 mesecev. Razlika med akcijsko in redno ceno 
telefona se všteva v prejeto ugodnost ob vezavi. Vse cene vključujejo DDV. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, 
na prodajnih mestih Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700.  


