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OBVESTILA

R
RAZPIS
ZA VPIS OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI
ŠOLI DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK
Š
Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec
za šolsko leto 2019/2020 (vpis z dnem 01. 09.
2019).
Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajte v tajništvo
šole in vrtca osebno ali priporočeno po pošti
najkasneje do 30. 04. 2019. Obrazec dobite na
spletni strani vrtca in šole ali v tajništvu šole.
Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca maja 2019.

Če bo prijav za vpis v vrtec več, kot je prostih
mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok v vrtec. V vrtec se sprejema in vpisuje
otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste
oddelke, kjer so še prosta mesta.
Staršem, ki so vloge za vpis otroka v vrtec že oddali, je ni potrebno ponovno oddajati.
Dodatne informacije lahko dobite osebno ali po
telefonu pri svetovalni delavki (01 837 21 99).
Ravnatelj
Andrej Starc

NAGRAJENCI NOVOLETNE NAGRADNE KRIŽANKE
Za novoletno nagradno križanko, objavljeno v zadnji
lanski številki glasila Odmevi, smo do predpisanega
roka prejeli 44 vaših rešitev, med katerimi smo v uredniškem odboru izžrebali pet dobitnikov paketov, ki
jih podarja Občina Loški Potok. Sreča pri žrebu se je
tokrat nasmehnila naslednjim reševalcem:

Miran Lavrič, Retje 56, 1318 Loški Potok
Zdenka Jesih, Polica 64, 1290 Grosuplje
Srečnim nagrajencem iskreno čestitamo, ostalim reševalcem, ki ste sodelovali v žrebanju in tokrat niste bili
izžrebani, pa želimo več sreče ob naslednji priložnosti!

Cilka Drgan, Travnik 34, 1318 Loški Potok
Pika Eferl, Ljubljanska 42 d, 1290 Grosuplje
Erika Perhaj, Levstikova 7, 1310 Ribnica

ODMEVI
Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Odgovorna urednica: Mojca Lavrič
Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl,
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje
Fotografija na naslovnici: Motiv, ki ga vidite, ni to, kar
bi si mislili ob prvem pogledu. Pridnega gozdarja, ki
mirno in natančno brusi verigo motorne žage, namreč
ne opazuje domači pes. Žival v ozadju je volk (Canis
lupus). Sivi volk, kakršen prebiva v naših gozdovih.
In tokrat ni prvič obiskal Jureta Sterleta, ki je na
fotografiji. Avtor fotografije je Blaž Sterle.
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Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini
Loški Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega
bivališča v občini Loški Potok, se na Odmeve
lahko naročijo. Cena posameznega izvoda je
0,83 EUR.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja
nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi
možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo,
da naj posamezni prispevki ne presegajo
velikosti 1.000 znakov s presledki ter fotografijo
v formatu JPG ali podobno. Fotografij, pripetih v
programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo
objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih
list ne smejo presegati 750 znakov s presledki.
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žaljive
vsebine ne objavi. V Odmevih se brezplačno
objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za

Vinko Košmerl

pokojnimi občankami ali občani občine Loški
Potok v obsegu do 800 znakov s presledki.
Spominske objave ob obletnicah smrti se ne
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi,
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se
objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan
spoštovati avtorske pravice glede uporabe
fotografij in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi
niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov:
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški
Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo
številko ODMEVOV je 3. april 2019.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Zima se preveša v drugo
polovico, upam, da nam
do pomladi ne bo preveč nagajala s pogostim
sneženjem, kar pomeni
pogosto pluženje in posipanje lokalnih cest. In
kolikor več denarja potrošimo za zimsko službo, tem manj ga ostane
za vzdrževanje cest.
Koliko denarja in za katere zadeve ga bomo porabili v
letu 2019, pa je predvideno v občinskem proračunu,
ki ga je konec januarja sprejel občinski svet. V letošnjem letu se nam povečujejo stroški za plače. V skladu s sprejetim dogovorom med vlado in sindikati se
povečujejo plače v javnem sektorju, manjši del stroška
za povečanje odpade na občinsko upravo (direktorjem
občinskih uprav in županom se plača ne spreminja),
del na plače v šoli, kjer občina financira razširjen program, največji del pa odpade na vrtec, katerega financiranje je stvar občine.
V istem času, kot so občinske volitve, potečejo mandati
tudi predsednikom vaških odborov. Tako smo v januarju
organizirali sestanke vaških skupnosti v občini, tako
da so prisotni na novo izvolili predsednike, tajnike,
blagajnike in člane vaških odborov. Organiziranih je
bilo 13 sestankov. Hkrati sem na sestankih predstavil
delo v minulem mandatu in projekte za naslednji
štiriletni mandat. Pogovorili smo se o potrebah
posameznih vasi, tako da bomo lahko lažje planirali
izvedbo raznih projektov v naslednjih letih. Kolikor
je bilo sestankov, toliko je bilo različnih zgodb. Ljudje
smo različni, imamo različna mnenja, kar ni nič
narobe. Motijo pa populistični izpadi posameznikov,
ki so sicer redki, vendar pa za vsako skupnost škodljivi.
Samo poglejte Veliko Britanijo. Zaradi populističnih
nastopov politikov je tako opevana demokracija z
dolgoletno tradicijo v hudo neprijetnem položaju. Ob
visokoletečih, nerealnih obljubah je potrebno presojati
po zdravi pameti. Na srečo je je v občini Loški Potok
še dovolj.
V januarju smo organizirali sestanek z društvi, ki delujejo v občini, s ciljem, da bi se društva bolj povezala.
Predstavljena je bila tudi ena od možnosti sofinanciranja projektov z evropskimi sredstvi preko programa
LAS (Lokalna Akcijska Skupina), ki jo je predstavila
naša občanka Nina Sterle, zaposlena na Razvojnem
centru Kočevje Ribnica. Predstavljen je bil tudi način
delovanja KTC-ja, ki ga od 1. 1. 2019 upravlja Lesna
zadruga Loški Potok. Ponovno so na voljo nočitvene
kapacitete in pogostitve, uporaba prostorov za društva
pa je brezplačna in poteka na enak način kot prej.
Januarja nikakor ni bilo dolgčas. 25. januarja smo na
občini organizirali sestanek z mladino, kjer je bila mla-
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dim v uvodu predstavljena usmeritev občine v zagotavljanje tudi zahtevnejših delovnih mest v podjetjih na
območju naše občine. Te možnosti je predstavil Aleš
Knavs, direktor podjetja Riko Ekos, prisotna sta bila
tudi direktorja podjetja Anis trend in Lesne zadruge
Loški Potok. Darko Šega, direktor lesne zadruge, je
predstavil možnost dela preko študentskega servisa
za pomoč v KTC-ju v času letnih počitnic. Mladini je
bil ponujen tudi prostor v večnamenskem objektu na
Hribu, če bi se odločili ustrezno organizirati. Ob tej
priložnosti sta predsednik in blagajnik Mladinskega
kluba Sodražica predstavila delovanje njihovega kluba.
Ponovno se dobimo v petek, 15. 2. 2019, ob 19. uri na
občini.
Usmeritev občine v vzpodbujanje gospodarstva je
pomembna iz več vidikov: da zmanjšamo dnevne
migracije, da zadržimo mlade v domačem okolju, saj
je to dolgoročno edino zagotovilo, da delovno aktivno
prebivalstvo ostane v občini. To je tudi razlog, da smo
vložili znatna sredstva v obnovo industrijske cone v
Podpreski. Prvega februarja smo obnovljeni objekt
bivše žagalnice ob krajši slovesnosti in pogostitvi
predali najemniku. Želimo mu uspešno delo.
Zavedamo se, da samo delovna mesta niso dovolj. Planiramo zagotoviti nekaj stanovanj z ugodno najemnino za mlade družine, da se lahko čim prej osamosvojijo. Aktivni smo na področju zagotavljanja potrebne
infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, obnove cest,
obnove optičnih povezav, tako da bodo lahko uporabniki tudi na območju ožjega dela Loškega Potoka imeli dostop do interneta preko optike, in to položene v
zemlji. Da ne bo tako ranljiva, kot se je to pokazalo ob
zadnjem vetrolomu. Podobno je z elektriko – daljnovodi morajo v zemljo.
Prvega marca pa planiramo, da bo na Hribu odprla
vrata lekarna – poslovalnica Lekarne Ribnica.
Na koncu še poziv. Vi, ki
to berete, najbrž niste tisti,
ki odmetavajo smeti v naravi, mečejo embalažo ob
cestah in uničujejo našo
skupno lastnino. Če vidite,
kdo to počne, sporočite.
Na občino, na medobčinski inšpektorat ali na policijo. Kamorkoli. Toliko
smeti, kolikor jih je zdaj
ob cestah po občini in ob
cestah do sosednjih občin,
ne pomnim, kljub temu da
kar nekaj občanov te smeti
pobira. Z mano vred. Dajmo onesnaževalce po prstih.
Ivan Benčina, župan
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AKTUALNO

2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 20. DECEMBRA 2018
Na 2. redni seji je občinski svet imenoval odbore in komisije ter predstavnike občine v svetih javnih zavodov,
katerih soustanoviteljica je Občina Loški Potok.

Občinski svet je bil seznanjen tudi s tem, da je župan
sprejel sklep o začasnem financiranju občine v obdobju
januar–marec 2019.

Imenovani so bili:
– 3-članski nadzorni odbor,
– 5-članski odbor za gospodarstvo, varstvo okolja,
gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami,
– 5-članski odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti,
– 3-članska statutarno pravna komisija in
– 7-članski svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.

Občinski svet je sprejel sklep o višini subvencioniranja
cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske
vode za leto 2019, ki je vsebinsko enak, kot je veljal v
letu 2018.

Imenovani so bili tudi predstavnik občine v svetu zavoda Lekarna Ribnica, predstavnik občine v svetu zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica in
predstavnik občine v svetu lokalnih skupnosti CSD
Osrednja Slovenija - zahod. Občinski svet je do izteka rednih mandatov podaljšal mandat predstavnikov
občine v svetu zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok.
Imenovana je bila še 3-članska komisija za obravnavo prispelih predlogov in pripravo predloga razdelitve
finančnih sredstev, ki je predvidena v Pravilniku o financiranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok.
Imenovan je bil tudi 4-članski uredniški odbor občinskega glasila Odmevi.
V mesecu januarju so imenovani odbori in komisije
opravili ustanovne sestanke in izvolili predsednike ter
si določili okvirni program dela.
Župan je občinski svet seznanil, da je v skladu s svojimi pristojnostmi za podžupana občine imenoval g.
Maksa Lavriča.

Obravnavan je bil tudi osnutek proračuna občine za
leto 2019. Osnutek proračuna so v mesecu januarju
obravnavali občinska odbora za gospodarstvo in negospodarstvo in vaški sveti in na osnovi javne obravnave
je bil pripravljen predlog proračuna za leto 2019.
Občinski svet je sprejel sistemizacijo delovnih mest v
enoti vrtca pri osnovni šoli za leto 2019, kot jo je predlagala OŠ. Določil je tudi, da se v vseh oddelkih vrtca
v primeru potrebe lahko uporabi fleksibilni normativ
števila otrok v oddelku, kar pomeni, da se najvišje normativno dovoljeno število otrok lahko poveča za največ dva otroka.
Potrjena je bila tudi nespremenjena ekonomska cena
programov predšolske vzgoje v enoti vrtca, ki znaša za
1. starostno obdobje 429,56 EUR in za 2. starostno obdobje 393,87 EUR.
Občinski svet je sprejel tudi sklep, da Občina Loški
Potok s pogodbo prepusti upravljanje Kulturno-turističnega centra na Hribu Lesni zadrugi Loški Potok za
izvajanje turistično-informativne dejavnosti. Pogodba
se sklene za obdobje enega leta. Za ta ukrep so se svetniki odločili, ker je pred tem občina objavila dva razpisa za javno zbiranje ponudb za oddajo premoženja
v najem, pa na nobenega od njiju ni prispela nobena
ponudba. Tudi neposredni pogovori s potencialnimi
najemniki tako v občini kot izven nje niso dali željenega rezultata, zato je bil objekt od 1. 11. 2018 brez
najemnika in ni bil v uporabi.

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 31. JANUARJA 2019
Občinski svet je sprejel odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019. Odlok bo objavljen v Uradnem
listu RS in na spletni strani občine.
Občinski svet občine Loški Potok je izdal soglasje k
imenovanju ge. Petre Debeljak, mag. farm., za direktorico javnega zavoda Lekarna Ribnica. Mandat direktorice traja pet let in se prične 1. aprila 2019. Ga. Debeljak izpolnjuje pogoje za imenovanje na to delovno
mesto in je bila že zaposlena v Lekarni Ribnica.
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Sprejet je bil Odlok o spremembi odloka o turistični
taksi v občini Loški Potok. Višina turistične in promocijske takse bo po tej spremembi skupaj znašala 1,50
EUR, kar je 0,50 EUR manj kot doslej.
Sprejet je bil tudi sklep o popravku Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Loški
Potok (Ur. list RS, štev. 76/2018).
Mojca Lavrič

Odmevi

AKTUALNO

SMETENJE OB JAVNIH CESTAH IN NEODGOVORNO
ODLAGANJE ODPADKOV V NARAVNO OKOLJE
Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, v šolo ali po opravkih po naših cestah, lahko samo nemočno opazujemo,
koliko pločevink, plastenk, ostankov embalaže hitre
prehrane itd. leži ob cesti (še posebej na odsekih regionalne ceste R3 653, Sodražica–Hrib, lokalne ceste
Studenec–Loški Potok in lokalne ceste Križpotje–M.
Log–Grda dolina), in verjetno se vsi sprašujemo, kdo
so posamezniki, ki jim ni mar za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje, ki kljub urejenemu področju ravnanja s komunalnimi odpadki brezvestno odvržejo iz avtomobila vse, česar ne potrebujejo.
Tudi sprehod v naravo
nam velikokrat pokvari
pogled na divje odlagališče, ki ga odkrijemo
zgolj po naključju. In ob
tem se seveda sprašujemo, zakaj nekdo odvrže
smeti sredi gozda, daleč
od urbanega naselja in
daleč od zabojnikov,
namenjenih za ločeno
zbiranje odpadkov in daleč stran od zbirnega centra
odpadkov. Zakaj bi odpadke sploh kam vozili, če pa jih
izvajalec javne službe pride iskat k nam domov?
Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo trditi, saj o tem, kako pravilno ravnati z odpadki, preko
različnih medijev obveščajo inšpekcijske službe, razna
okoljevarstvena društva, javna komunalna podjetja in
tudi občine. Temeljni problem torej ni v slabi obveščenosti, ampak verjetno v tem, da uporabnik odpadkov
ne ločuje že pri izvoru, kar pomeni, da doma vse skupaj enostavno zapakira v vrečo in to odvrže … ja, nekje
v naravi, tam, kjer ga nihče ne vidi …

saj pogosto vsebujejo nevarne
snovi. Te lahko
prodrejo v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode
in poslabšajo kakovost prsti.
Tovrstno smetenje terja sredstva
za sanacijo, ki
gredo iz davkoplačevalskega denarja. Na tem mestu ni odveč vprašanje, ali moramo »pobiranje in čiščenje« teh odpadkov
res plačati vsi, torej tudi tisti, ki z odpadki ravnamo
odgovorno, torej vsi, ki jih ločujemo in odlagamo v za
to namenjene zabojnike!
Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povzročitelja odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu jasno
nalagajo pravne norme in kar bi mu morala nalagati
predvsem vest. Poleg tega pa taisti izvirni povzročitelji odpadkov očitno zelo budno spremljajo akcije poostrenega nadzora pristojnih služb in se pridno učijo,
kako čim bolj učinkovito zakriti svoje sledi, namesto
da bi se naučili odgovornega ravnanja z odpadki.
Namen tega sporočila je opozoriti vse deležnike,
da pravilno odlaganje in ločeno
zbiranje odpadkov ni problem
nekoga drugega,
ampak naš skupni cilj. Zato je
na mestu poziv
vsem, ki odkrijete bodisi divje
odlagališče v naravi ali opazite posameznike, ki brezvestno smetijo in nezakonito odlagajo odpadke v naravi, da o tem čimprej obvestite inšpekcijske službe,
posameznike pa opozorite na nedopustno ravnanje.
Ker moramo za naravo skrbeti, saj tudi narava skrbi
za nas. In ker je naša dolžnost, da otrokom zapustimo
okolje, v katerem bodo lahko kakovostno živeli, dihali
čist zrak in pili izvirsko vodo …

Tako odvrženi odpadki kazijo naravo, kvarijo podobo
našega kraja, zmanjšujejo kakovost bivanja in na žalost
tudi turistične privlačnosti kraja. Predstavljajo tudi
grožnjo okolju, posledično pa grožnjo tudi nam vsem,
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RAZPIS
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji 2014–2023, Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 (Uradni list RS, št.
10/2019) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa
v občini Loški Potok za leto 2019.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:
■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
■ ŠPORTNA REKREACIJA
■ ŠPORTNE PRIREDITVE
3. SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV:
7.500,00 EUR, od tega:
■ ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE –
2.500,00 EUR
■ ŠPORTNA REKREACIJA – 1.000,00 EUR
■ ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.000,00 EUR
4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in
klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu in so splošno koristne in neprofitne, ter zavodi na
področju vzgoje in izobraževanja. Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred ostalimi
izvajalci programov in programi, ki se ne financirajo iz
nobenih drugih virov. Kandidati, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
■ da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v
skladu z veljavnimi predpisi,
■ da imajo sedež v občini Loški Potok,
■ da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in nimajo sedeža na območju občine, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in
kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Loški Potok,
■ da imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
■ da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za
določene športne programe,
■ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna
društva in klube),
■ da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
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5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, in sicer od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 1. marca
2019 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.
si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne
sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je
predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z
njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge
na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto
na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno ponedeljka, 1. aprila
2019, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti
ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2019«. Nepravilno
označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški
Potok vsak delovni dan med 8. in 14. uro pri Vinku
Košmerlu, tel. 01/8350-108.
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev
oziroma najkasneje do 26. aprila 2019.
10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Župan:
Ivan Benčina, l.r.
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RAZPIS
Občina Loški Potok na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006
- ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št.
95/2012), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 (Uradni list RS, št.10/2019) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 41/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v občini Loški Potok za leto 2019.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
■ redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano
tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo s kulturnimi
dejavnostmi
■ kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske
vzgojno-izobraževalne programe
■ izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
■ kulturne prireditve v občini, ki so v interesu občine, in
sodelovanje na prireditvah izven občine
■ ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, avdio in video produkcija …)
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti in kulturne dediščine ter obujanje starih običajev.
3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 7.500,00 EUR.
4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
letu 2019, in sicer od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA
JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer
za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni
ustvarjalci. Kandidati, ki kandidirajo na razpisu, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
■ da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo,
■ da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo
na njenem področju,
■ da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
■ da imajo urejeno evidenco o članstvu,
■ da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
■ da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in planu aktivnosti za prihodnje leto,
Januar - februar 2019

■

da sicer nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča
v občini Loški Potok, vendar izvajajo kulturni projekt
(izdaja knjig oziroma publikacij, projekt s področja
kulturne dediščine, avdio in video produkcija …), ki je
pomemben za občino oziroma občane.
6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z
obrazci kandidati lahko prejmejo od 1. marca 2019 dalje
na Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški
Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za
popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo
prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja
vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški
Potok, najkasneje do vključno ponedeljka, 1. aprila 2019,
do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici,
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v
spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI
RAZPIS – KULTURA 2019«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi
z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok vsak
delovni dan med 8. in 14. uro pri Vinku Košmerlu, tel.
01/8350-108.
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obveščeni
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma najpozneje do 26. aprila 2019.
10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Župan:
Ivan Benčina, l.r.
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OBJAVLJEN 3. JAVNI POZIV LAS
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je dne 31. 1. 2019 na svoji spletni
strani (www.las-ppd.si) objavil 3. JAVNI POZIV za
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do
Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega
razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
na območjih občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški
Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, in
sofinanciranje njihovih stroškov.
Ukrepi, ki bodo podprti, so:
■ razvijanje partnerstev in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti
■ spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za
bolj urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja
in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi
navadami ter običaji
■ izvajanje destinacijskega menedžmenta v LAS-u od
Turjaka do Kolpe
■ ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine
■ izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja
■ povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega
in aktivnega življenjskega sloga

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 450.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP, znaša največ do 85 %.
Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
LAS PPD pod zavihkom »javni pozivi«.
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:
■ po telefonu: 01/620 84 70 vsak delovnik med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in
15. uro,
■ po elektronski pošti: info@las-ppd.si
■ osebno po predhodnem dogovoru.
Kontaktni osebi sta Primož Pahor in Nina Sterle.

OBJAVLJEN JE RAZPIS P7 2019 – MIKROKREDITI 2019
Namen produkta: neposredno zagotavljanje ugodnih
virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja,
tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Kreditni pogoji:
■ najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji
25.000 EUR
■ kredit lahko krije največ do 100 % vrednosti upravičenih stroškov
■ obrestna mera je 37,5 %, 6-mesečni EURIBOR + 0,8
%
■ najkrajša ročnost kredita je od 24 mesecev do 60 mesecev
Upravičeni stroški:
■ naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup
nove opreme)
■ naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup
patentiranih pravic, licenc), stroški materiala in
trgovskega blaga, stroški storitev
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■

stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz plače in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in
z dela, stroški prehrane med delom)
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Roki za oddajo vlog:
■ prvi rok je 17. 1. 2019
■ nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
■ 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019
■ nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019
Dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge:
Mašenjka Hvala, Tomaž Lovšin, RC Kočevje Ribnica
d. o. o.,Trata XIV 6 a,1330 Kočevje, tel.: 01 8950 610
Mail: masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si,
tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si
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KULTURNO-TURISTIČNI CENTER SPET OBRATUJE
V novem letu 2019
je Kulturno-turistični center Loški Potok ponovno odprl
svoja vrata. Tokrat
pod vodstvom novega najemnika, Lesne
zadruge Loški Potok.
V KTC-ju tako sedaj
obratuje turistično
informacijski center,
kjer lahko obiskovalci Loškega Potoka
dobijo vse potrebne
informacije o posebnostih krajinske in
kulturne dediščine
naše občine in okolice ter o aktualni turistični ponudbi, prireditvah in kulinariki
v domačem kraju kot
tudi drugod. Poleg
posredovanja informacij in promocijskega gradiva nudimo gostom tudi nočitev z zajtrkom in možnost nakupa
spominkov. Ker pa je Kulturno-turistični center Loški
Potok v lasti Občine Loški Potok, je seveda v veliki meri

namenjen tudi vam občanom. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci gostinskih
storitev je mogoče v Kulturno-turističnem centru najeti
restavracijo za različna
praznovanja in druge
dogodke za zaključene
družbe. Prizadevamo
si, da bo v podobni obliki mogoč tudi najem
kegljišča.
Galerijski prostor poleg recepcije je na voljo
vsem društvom v občini za prirejanje razstav,
predavanj in drugih
podobnih dogodkov. V mesecu februarju je bila v KTC-ju že na ogled razstava Potoški likovniki, ki jo je organiziralo Turistično društvo Loški Potok. Člani društva
upokojencev pa so priredili predavanje z naslovom Biti
ali ne biti, s tematiko o ohranjanju vitalnosti srca in ožilja.
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki
0591 812 49 ali preko elektronske pošte na naslovu info@
ktc.si. Vabljeni ste tudi, da obiščete in »všečkate« našo
facebook stran @KTCLoskiPotok, lahko pa nas obiščete
tudi osebno v času obratovanja recepcije, od ponedeljka
do petka od 8.00 do 14.00 ure.
Tatjana Begič

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM OZ. SPOT REGISTRACIJA
Razvojni center Kočevje Ribnica bo v občini Loški
Potok izvajal mobilno vstopno točko VEM oz. SPOT
registracijo, ki podjetnikom in ostali zainteresirani javnosti omogoča naslednje brezplačne storitve:
■ svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.,
■ postopek ustanovitve s. p. in d. o. o.,
■ postopek zaprtja s. p.,
■ vnos sprememb v poslovni/sodni register,
■ prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja
(M1, M2, M3, M12),
■ pridobitev informacij o aktualnih razpisih (viri financiranja poslovanja) ...

Januar - februar 2019

V občini Loški Potok bo tako tudi v letu 2019 potekala
mobilna vstopna točka VEM oz. SPOT registracija vsako
prvo sredo v mesecu od 12.00 do 15.00 ure, v sobi štev.
4 v pritličju občinske stavbe v Loškem Potoku.
RC Kočevje Ribnica d. o. o.
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OBNOVA OBJEKTA IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V
IC PODPRESKA
Občina Loški Potok si je že nekaj časa prizadevala,
da bi poskušala oživiti opuščeno industrijsko cono v
Podpreski. Prvi korak k oživitvi industrije v Dragarski
dolini je bil nakup kompleksa bivšega lesno-predelovalnega obrata takratnega Lika, pozneje pa Nolika v
Podpreski. Za prodajo bivšega Nolika v Podpreski je
stečajni upravitelj 20. 07. 2016 razpisal javno dražbo
z izklicno ceno 100.000,00 EUR. Občina Loški Potok
je kompleks v celoti odkupila za 151.000,00 EUR. Po
nakupu zemljišča in zapuščenih stavb je občina pristopila k izdelavi idejnih projektov, kaj storiti z navedeno
cono. Ugotovljeno je bilo, da je obstoječa infrastruktura v coni zaradi daljšega časa neuporabe in vandalizma
popolnoma neuporabna. Podobno stanje je bilo ugotovljeno tudi za objekte. Mnenja smo bili, da je edini
objekt, ki ga je še možno obnoviti oziroma rekonstruirati, objekt bivše žagalnice, ki je imel za osnovno betonsko montažno konstrukcijo in je zob časa ni preveč
prizadel. Tako smo za navedeni objekt in komunalno
opremljanje širšega dela industrijske cone pripravili
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter 18. 01.
2018 pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje.

pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Zaključna dela
na komunalnem opremljanju cone (sklop 1) pa so bila
zaradi zimskih razmer prekinjena in se bodo nadaljevala spomladi 2019.

Objekt pred obnovo

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbor gradbenega izvajalca.
Z najugodnejšim izvajalcem, podjetjem Samprt d. o. o.,
smo 12. 04. 2018 sklenili gradbeno pogodbo za komunalno opremljanje industrijske cone Podpreska (sklop
1) in obnovo objekta bivše žagalnice (sklop 2). Zaradi
želje po čimprejšnji obnovi in ponovnem zagonu dejavnosti v coni smo z obnovitvenimi deli na objektu
pričeli takoj.
Naša tiha želja je bila, da bi bila infrastruktura in objekt
obnovljena do konca leta 2018. Občina je za komunalno opremljanje cone (sklop 1) na podlagi dogovora
regij iz naslova »drugo povabilo za razvoj regij 3.1. Objekt po prenovi
Spodbujanje podjetništva« dobila odobrena evropska Občina Loški Potok je v komunalno opremljanje insredstva v višini 200.000 EUR. Sredstva za obnovo dustrijske cone Podpreska (sklop 1) ter obnovo induobjekta (sklop 2) in preostanek sredstev za komunalno strijsko-poslovnega objekta (sklop 2) vložila cca miopremljanje (sklop 1) pa je Občina Loški Potok v celoti lijon EUR brez DDV, od tega pridobila 200.000 EUR
zagotovila iz občinskega proračuna.
evropskega denarja, za preostanek pa zagotovila lastna
sredstva.
V sklopu obnove objekta bivše žagalnice se je la-ta v
celoti prenovil, izdelala se je armirana betonska mede- Občina Loški Potok je v mesecu oktobru 2018 objavitažna plošča, uredila fasada in streha, uredil nadstrešek la razpis za najem obnovljenih industrijsko-poslovnih
na nakladalni rampi in klimatu ter prizidal pisarniški prostorov v IC Podpreska (sklop 2). Na podlagi razpisa
del. V objektu in pisarnah so urejeni sodobno ogreva- so bili novi prostori v celoti oddani v najem z najenje in prezračevanje ter električna in internetna pove- mno pogodbo za nedoločen čas podjetju Duriart d. o.
zava. Ker se uporabne proizvodne površine v objektu o., Hrib - Loški Potok 3, 1318 Loški Potok. Slavnostna
nahajajo v dveh etažah, ima objekt tudi tovorno dvi- predaja novega industrijsko-poslovnega objekta v
galo. Z obnovo proizvodne hale in prizidkom pisarni- uporabo najemniku s krajšim kulturnim programom
škega dela smo tako pridobili cca 1.400 m2 uporabnih in pogostitvijo je bila 1. 2. 2019. Prireditev, ki se je je
površin. Gradbeno-obrtniška dela na objektu so bila udeležilo veliko število naših občanov ter povabljenih
zaključena konec decembra 2018 in 21. 12. 2018 je bilo gostov, je povezovala Tatjana Begič, ki se je predstavila
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tudi kot odlična recitatorka, s svojim pevskim nastopom pa so jo popestrili Binklarji. V govornem delu sta
investicijo in vizijo delovanja objekta predstavila še naš
župan ter najemnik objekta Branko Košmrlj, ki sta tudi
slavnostno prerezala trak in s tem objekt simbolično
predala svojemu namenu.
Na koncu pa naj povzamem še besede župana z otvoritve: »Občina Loški Potok je v industrijsko cono
Podpreska vložila maksimalni finančni vložek in s tem
100-% komunalno opremila cono, sedaj pa je žogica
na strani zagnanih podjetnikov, da v obnovljeno cono
pripeljejo inovativne izdelke in prepotrebna delovna
mesta, ki jih Dragarska dolina in občina Loški Potok
še kako potrebujeta.«
Skrbnik projekta: Sašo Debeljak

ZAČETEK NOVEGA ŽIVLJENJA ZA DEL NEKDAJ
USPEŠNEGA OBRATA
Na področju današnje industrijske cone v Podpreski, kjer smo bili v petek, 1. februarja 2019, priča odprtju obnovljene
proizvodne hale, ki je več kot 15 let »samevala«, se je sodobnejša proizvodnja začela leta 1972. Za kako pomemben
in težko pričakovan dogodek je šlo tudi takrat, lahko razberemo v številnih časopisnih člankih iz tistega obdobja:
Dolenjski list, 13. 11. 1969

Dolenjski list, 5. 2. 1970

ZA VSE BO DOVOLJ KRUHA

»JELKA« UPRAVIČILA OBSTOJ

V Podpreski grade novo proizvodno dvorano – Ljudje
odhajajo na delo v tujino – Kruh doma.

Novi delovni prostori bodo velika pridobitev za obrat
LIK v Podpreski – Pomagalo tudi ZKGP.

Obrat LIK v Podpreski gradi novo proizvodno
dvorano, ki bo merila skoraj 1000 kvadratnih metrov.
Dvorana bo z opremo (stroji) veljala okoli 1,2 milijona
din. Za gradnjo dvorane je 150.000 din prispevalo tudi
Združeno kmetijsko gozdarsko posestvo Kočevje, in
sicer predvsem zato, da bi ljudje s tega območja, ki zdaj
odhajajo na delo drugam, našli kruh doma.

Za obstoj lesnega obrata v Podpreski niso zainteresirani
samo člani tega kolektiva, ampak vsi občani Dragarske
doline, ki budno spremljajo njegove uspehe in težave. V
prvih povojnih letih so bili najodgovornejši predstavniki
okraja prepričani, da je ta obrat za družbo škodljiv. Na
mnogih burnih sestankih so skušali izsiliti pristanek za
ukinitev, čeprav še niso bile obnovljene v vojni požgane
vasi. Kljub protestom ljudi je leta 1949 matično podjetje
obrat ukinilo, ker v oddaljeno in zaostalo območje ni
hotelo vlagati denarja. Kasneje je kmetijska zadruga
Draga začela spet rezati les za obnovo, razen tega je
ustanovila mizarski obrat, v katerem je dobilo zaposlitev
nekaj domačinov. Iz tega obrata je nastalo samostojno
podjetje »Jelka«, ki se je kasneje združilo z Lesno
industrijo Kočevje.

Vodja obrata Milan Pajnič nam je povedal, da
nameravajo po dograditvi nove dvorane vanjo
prenesti svojo proizvodnjo, medtem ko bodo sedanje
proizvodne prostore, ki so v barakah, uporabili
za skladišča. Priznal je, da zaradi nizkih osebnih
dohodkov v tem obratu ljudje zapuščajo delo in
odhajajo v inozemstvo. Povedal je, da je temu kriv
tudi zastareli pravilnik o delitvi osebnih dohodkov,
ki pa bo v kratkem spremenjen. Meni, da bi morali
ljudje še malo potrpeti, ker bo kmalu bolje. Sicer pa
grade novo proizvodno halo zato, da bodo domačini
v njej dobili delo in primerno zaslužili ter ne bodo
iskali kruha drugod. Poudaril je tudi, da bo obrat svojo
proizvodnjo še naprej specializiral in delal predvsem
artikle, ki so iskani in dobro plačani. Tako bodo v
bodoče predvidoma izdelovali predvsem embalažo za
melamin plošče in nekatere dele za šolsko pohištvo.
Zmanjševali pa bodo še naprej proizvodnjo ostalih
manjših galanterijskih predmetov.

Januar - februar 2019

Matično podjetje je kmalu izdelalo načrte za nove
prostore. Gradnja pa se je zavlekla zaradi požara na
žagarskem obratu v Kočevju in gradnje ivernice. V
Podpreski zdaj že gradijo nove delovne prostore.
Prepričani smo, da bo delovni kolektiv obrata s svojo
prizadevnostjo in skrbnim gospodarjenjem upravičil
gradnjo, kot je doslej upravičil obstoj obrata. Za gradnjo
novih prostorov pa je pokazalo veliko razumevanje
Združeno kmetijsko gozdarsko podjetje Kočevje, ki je v
ta namen prispevalo precej denarja. S tem je Združeno
KGP pokazalo, da namerava pomagati gospodarski rasti
zaostalih krajev. L. PANTAR
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Dolenjski list, 3. 9. 1970

Dolenjski list, 22. 10. 1970

NOVO DELO – BOLJŠI OSEBNI DOHODEK

SAM GOZD JIH NE BO REŠIL.

Upajo, da se bodo vrnili domačini, ki so zaposleni v
tujini. – Novo proizvodno dvorano v Podpreski grade
skupno LIK, KGP in KTK.

Dohodek je tudi drugje, ne le v trgovini z lesom. – Velika
pridobitev novi obrat LIK.

Delavci obrata »Jelka« v Podpreski pričakujejo, da bodo
novembra že delali v novi proizvodni dvorani. Hkrati s
selitvijo v nove prostore bodo opustili sedanjo obrtniško
proizvodnjo lesenih pralnikov ter desk za sekljanje
čebule in mesa. Industrijsko oziroma serijsko bodo
izdelovali le šolsko pohištvo oz. točneje: le del šolskega
pohištva – stole. Obrat bo zaposloval 50 ljudi, če pa jim
bo uspelo dobiti dovolj delavcev, jih bo delalo še 20 na
žagi. Zdaj dela v obratu 36 ljudi. Po novem bodo delali
v dveh izmenah.
Celotna letna proizvodnja obrata bo porastla iz sedanjih
dveh na 6 milijonov din. Izračuni kažejo, da se bodo
povprečni mesečni dohodki povečali na okoli 1.200 din,
z dobrim gospodarjenjem pa bodo lahko še večji. Zdaj
znašajo mesečni zaslužki v povprečju okoli 950 din. Ko
bo nova dvorana gotova, bo dovolj dela za vse domačine
in jim ne bo treba več po svetu za kruhom.
V podjetju pričakujejo celo, da se bo več domačinov,
ki so zdaj na delu v tujini, vrnilo domov in se zaposlilo
v domačem obratu, ki jim bo zdaj lahko zagotovil ne
le delo, ampak tudi primerne osebne dohodke. Novo
proizvodno dvorano, ki bo veljala okoli 1,5 milijona din,
gradijo skupno kočevska podjetja LIK, KGP in kemična
tovarna. To je že druga taka skupna naložba teh treh
podjetij v zadnjih letih – prva je bila gradnja tovarne
ivernih plošč v Kočevju.
Pozimi, ko v gozdu ne bo mogoče delati, bodo nekateri
člani kolektiva Združenega KGP Kočevje lahko delali v
novem obratu in si tako izboljšali svoje osebne prejemke.
Ljudje iz Podpreske in okolice so zelo ponosni na novo
proizvodno dvorano. Komaj čakajo, da bo dokončana
in da bodo lahko v njej delali. Hvaležni so tudi občinski
skupščini, ki ne nasprotuje obstoju tega obrata. Ko je bil
namreč združen s podjetjem INLES, so ga nameravali
celo ukiniti. Ponosni pa so tudi, da že v svojem sedanjem,
zastarelem obratu niso imeli nikoli izgube. Doslej so
vedno dokazali, da so dobri gospodarji, zato lahko
pričakujemo, da bo tako tudi v bodoče. JOŽE PRIMC
Dolenjski list, 10. 9. 1970

PODPRESKA: VOLITVE V »JELKI«
Na nedavnih volitvah v obratu »Jelka« so izvolili v
svet svoje ekonomske enote Draga Brimška, Edvarda
Muhiča, Jožeta Pojeta, Franca Troho in Rezko Turk; za
člana delavskega sveta Lesne industrije Kočevje sta bila
izvoljena Stane Dulmin in Jože Poje.
Za člana centralnega delavskega sveta podjetja
SLOVENIJALES Ljubljana je bil v tej enoti izvoljen
Ludvik Recek, računovodja LIK Kočevje.
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Poročali smo že, da je pred kratkim sklicala krajevna
organizacija SZDL Draga občni zbor, ki so se ga udeležili
skoraj vsi najvidnejši predstavniki občine Kočevje in
direktorji podjetij, ki imajo tu svoje obrate.
Predsednik krajevne organizacije SZDL Draga –
Ferdinand Kateren je najprej podal uvodno poročilo,
v katerem je pokazal stanje kmetijstva, gospodarstva,
šolstva, komunalnih služb, industrije in probleme
zaposlovanja na tem območju. Direktor LIK Kočevje
Jože Košir je prikazal razvoj obrata LIK v Podpreski.
Nova proizvodna dvorana, v kateri bo kmalu stekla
proizvodnja, bo omogočila zaposlitev več ljudem, da
domačinom ne bo treba za kruhom v druge kraje in
tujino. Nadalje je bilo v razpravi poudarjeno, naj bi
občani kmetje ne iskali dohodka predvsem v večji
soudeležbi pri prometu z lesom, ampak naj bi si izboljšali
dohodke s pogodbenim sodelovanjem z Združenim
KGP, zaposlovanjem v obratu LIK in v ostalih oblikah
donosnih dejavnosti, kot sta obrt in turizem. Ko so
razpravljali o komunalnih službah, so ugotovili, da
bo krajevna skupnost Draga dobila iz raznih virov
v prihodnjih treh letih 270.000 dinarjev. Čeprav je
to precej denarja, ga le ne bo dovolj za ureditev vseh
potrebnih komunalnih objektov, predvsem cest. J. P.
Dolenjski list, 26. 11. 1970
V LIK – Lesni industriji Kočevje so izvedli referendum
za priključitev k podjetju SLOVENIJALES iz Ljubljane.
Referendum je uspel. Od 383 članov kolektiva LIK,
ki imajo volilno pravico – šteti so člani obratov LIK v
Kočevju in Podpreski, – jih je glasovalo za priključitev
83,55 odstotka, 3,92 odstotka jih je glasovalo proti
priključitvi, 10,45 odstotka jih ni glasovalo, 2,08 odstotka
glasovnic pa ni bilo veljavnih.
V LIK so imeli že letos januarja referendum za združitev
s kemično tovarno Kočevje, ki pa ni uspel, ker se je
kolektiv kemične tovarne izrekel proti združitvi. Oba
kolektiva sta se nameravala nato kot enotno podjetje
združiti s SLOVENIJALESOM. Ker ta zamisel takrat ni
uspela, se je zdaj LIK sam priključil SLOVENIJALESU.
J. P.
Dolenjski list, 1. 4. 1971
Zaradi nekaterih zapletov pri dobavi strojev in zaradi
slabega vremena se je otvoritev nove proizvodne
dvorane LIK v Podpreski nekoliko zavlekla.
Zdaj smo zvedeli, da bo proizvodna dvorana odprta
predvidoma za 1. maj, če se ne bo spet kaj zataknilo pri
dobavi strojev.

Odmevi
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Dolenjski list, 11. 5. 1972

OTVORITEV V PODPRESKI
Januarja je stekla proizvodnja v novi, 880 kvadratnih
metrov veliki proizvodni dvorani v Podpreski, ki so
jo svečano odprli 26. aprila letos, se pravi z manjšo

zamudo. V njej proizvajajo šolsko in otroško pohištvo.
Proizvodnja poteka v eni izmeni, uvesti pa nameravajo
še drugo. Dvorana za kočevsko občino ni pomembna
le kot proizvodni obrat, ampak tudi zato, ker je edini
industrijski objekt izven občinskega središča Kočevja in
tako prispeva, da podeželje na tem koncu ne izumira
tako hitro kot v drugih območjih občine.
Dolenjski list, 18. 11. 1971

Januar - februar 2019
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Smučina ELAN, Glasilo delovne skupnosti ELAN –
TOVARNE ŠPORTNEGA ORODJA BEGUNJE
NA GORENJSKEM, številka 1, januar 1981

Naša smučina, 15. 7. 1978

SODELOVANJE S TOZD JELKA
Čeprav teče sodelovanje z LIK Kočevje in ELANom že tri leta in pol, do sedaj o tem še nismo mnogo
pisali. Podpreska ima z okoliškimi kraji, Travo,
Drago in malo bolj oddaljeno dolino Loškega
Potoka, idealne terene za tekaški šport. Vendar pa
je od glavne ceste Ljubljana–Kočevje kar precej
oddaljena. Cesta s svojo vijugavostjo iz Sodražice
proti Loškemu Potoku kar malo spominja na
cesto na Vršič. Makadam, kar ga je še ostalo, je
dokaj dobro vzdrževan. Zaradi vseh teh vzrokov
in mogoče tudi neorganiziranosti pa pravega
smučarskega življenja v teh krajih še ni.
Obrat JELKA je v bistvu razdeljen na dve enoti.
Še vedno obratuje žaga za razrez hlodovine iz
okolice, saj je kraj dobesedno postavljen v gozd.
Pod žago pa stoji smučarska hala, ki zaposluje okoli
30 ljudi. JELKA Podpreska z majhno količinsko
proizvodnjo in cenenimi smučmi v celotnem
pogledu naše palete proizvodov sicer ne zavzema
močne pozicije, vendar pa nam z JET smučmi
nedvomno dopolnjuje kolekcijo. Večkrat je že bilo
omenjeno, da se bo proizvodnja lesenih otroških
smuči ukinila in da jo bo zamenjal nov artikel,
ki bo prinašal več, pa kar ne moremo reči: »Zdaj
pa niti para več.« Vedno se najde nekaj, kar ta tip
smuči drži pri življenju. Tako je tudi za leto 1981
v planu izdelava JET-a. Vendar pa se delavci v
Podpreski kljub tri in pol leta trajajočemu delu na
smučeh in dognani tehnologiji v ELAN-u vedno
znova srečujejo z mnogoterimi vprašanji, na katera
takoj ne najdejo odgovora. Vprašljiva kvaliteta
določenih materialov, nenadni pojav proizvodne
napake, občasno pomanjkanje tehnološke vode,
pozimi zaradi zapadlega snega potrgani električni
vodi in prekinjene telefonske linije, onemogočeni
kamionski prevozi, vse to jim, tako kot tudi nam,
greni delovni dan. Kljub vsem težavam in ob
nizkem doseganju plana proizvodnje lahko rečemo,
da smo leto 1980 zaključili dokaj uspešno.

Smučina ELAN, številka 10, oktober 1981

V preteklem letu smo se prvič spoprijeli tudi z
dodelavo tekaških in skakalnih smuči. Delovna
zagnanost ljudi pa je kar upadla, ko so spoznali, da
tekaška in skakalna smučka nista tisti stari vpeljani
JET. Nekaj nejevolje s strani ELAN-a glede kvalitete
in dobavnih rokov, večkratno vračanje smuči v
popravilo jim je povzročalo nemalo preglavic.
Končno je tudi dodelava PC-ja stekla dokaj dobro.
M. DEBELJAK
Gradivo zbral in uredil Vlado Mohar.
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ZAKAJ JE ODSTREL RJAVEGA MEDVEDA POMEMBEN
ZA NJEGOVO OHRANJANJE
Tuje države navadno dojemajo Slovenijo kot državo
z zglednim sistemom upravljanja populacije rjavega
medveda, saj je ta pri nas v odličnem ohranitvenem
stanju, učinkoviti pa smo tudi na področju blaženja
konfliktov med ljudmi in medvedi. Med pomembne
upravljavske ukrepe sodi tudi odstrel, ki je pri nas
skrbno načrtovan na podlagi raziskav in strokovnih
presoj. Kljub soglasnosti strokovnjakov, da je odstrel
nujen za dolgoročno ohranitev medveda pri nas, smo
se letos soočili s prepovedjo njegovega izvajanja.

dostopa do hrane antropogenega izvora pa ni nujno
le za preprečevanje škodnih primerov, temveč tudi
za odvračanje medvedov od naselij. S pomočjo
medvedovarnih smetnjakov in kompostnikov lahko
tovrstne vire hrane učinkovito zavarujemo. Pri izvajanju
ukrepov je ključnega pomena ozaveščenost prebivalstva
in vedenje, da je sobivanje lahko na dolgi rok uspešno le
s kombinacijo različnih ukrepov.

Slovenija je v vrhu znanja, raziskav in upravljanja z
rjavim medvedom
Slovenski del populacije rjavega medveda, ki se sicer
razteza čez celotno Dinarsko gorstvo in sega do Grčije,
spada med najbolje raziskane v Evropi. Po podatkih
raziskave, izvedene v okviru mednarodnega projekta
LIFE DINALP BEAR, je bila za leto 2018 številčnost
medveda v Sloveniji ocenjena na 750–975 osebkov, kar
pomeni, da je v zadnjih 10 letih številčnost narasla za več
kot 60 %. Lokalne gostote medvedov v Sloveniji znašajo
celo 40 osebkov na 100 km2, tako imamo pri nas ene od
najvišjih populacijskih gostot medvedov na svetu.
Sobivanje ljudi in medvedov je nujen predpogoj za
njihovo dolgoročno ohranitev
Za razliko od nekaterih drugih vrst velikih zveri, npr.
volka in risa, medved ni teritorialna vrsta, torej osebki ne branijo svojih teritorijev in ne preganjajo drugih
osebkov iste vrste z že zasedenih teritorijev. Medved
tudi nima drugih izrazitih mehanizmov, ki bi preprečevali visoke gostote osebkov na določenem območju.
Rast gostote medvedje populacije v popolnoma naravnih okoljih, npr. v divjinah Azije ali Severne Amerike, tako omejuje razpoložljivost hrane. V Sloveniji in
drugje v srednji Evropi se urbana, kmetijska in gozdna
krajina tesno prepletajo, območja sklenjenih gozdov
pa so mnogo premajhna, da bi lahko velike zveri živele
tako daleč od ljudi, da njihove prisotnosti ne bi redno
zaznavali. V tako razdrobljenem okolju rasti številčnosti medvedov ne omejuje dostopnost hrane, pač pa
strpnost ljudi, ki skupaj z medvedi v istem okolju živijo
– sobivajo.
Poleg odstrela izvajamo druge upravljavske ukrepe,
pomembne za sobivanje
Zazagotavljanjesobivanjaljudiinmedvedovuporabljamo
poleg odstrela, s katerim uravnavamo velikost populacije,
še druge ukrepe. Med temi so najpomembnejši ukrepi,
s katerimi medvedom preprečujemo dostop do hrane
človeškega (antropogenega) izvora. V Sloveniji imamo
vzpostavljene številne primere dobrih praks s področja
varovanja drobnice s pastirskimi psi in visokimi
električnimi ograjami. S slednjimi pred škodami
učinkovito varujemo tudi čebelnjake. Preprečevanje

Januar - februar 2019

Načrtovana višina odstrela ne ogroža dolgoročnega
obstoja medveda, njegova prepoved pa bi ga lahko
Namen povišanega odstrela je zaustaviti dosedanjo
hitro rast številčnosti medvedov. Odstrel 175 medvedov,
ki ga je za letošnjo sezono potrdila Vlada Republike
Slovenije, poleg dodatnih predvidenih izgub (povoz,
pogin) 25 medvedov ne bo ogrozil dolgoročnega obstoja
medveda pri nas. Predlagana višina odstrela namreč
sovpada z letnim prirastkom v populaciji. Za razliko od
odstrela pa bo lahko imela prepoved le-tega, o čemer
trenutno odloča Upravno sodišče RS, nepopravljive
posledice. Nadaljnje povečevanje številčnosti populacije
bo namreč povzročilo pogostejše zahajanje medvedov
v bližino naselij in s tem postopno izgubo strahu pred
človekom. S tem se bo povečala možnost konfliktnih
situacij, kar bo vodilo v močno nasprotovanje pri ljudeh,
ki z medvedom sobivajo. To pa pomeni resno grožnjo
dolgoročni ohranitvi medveda v Sloveniji. To potrjuje
tudi študija, izvedena leta 2016 v okviru projekta LIFE
DINALP BEAR, ki je pokazala, da so prebivalci južnega
dela Slovenije medvedu večinoma naklonjeni, a si
ne želijo, da bi se številčnost medveda še povečala. V
večini tudi podpirajo redni odstrel medvedov kot nujen
ukrep za uravnavanje številčnosti populacije. To jasno
kaže na dejstvo, da je za ljudi še sprejemljiva številčnost
medvedov (t. i. družbena nosilna zmogljivost) že
dosežena.
Zavod za gozdove Slovenije
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POLOMIJA KOALICIJSKEGA PROJEKTA
»DVIG MINIMALNE PLAČE«
Konec leta je bilo v medijih precej hvale stranki Levica, ki je uspela prisiliti
prav tako levo vladno koalicijo, da je
sprejela dvig minimalne plače za cca
30 €/mes. Ta uspeh so še posebej pozdravili sindikati. A kot se je pokazalo
sedaj, so se vsi, tudi sindikati, veselili mnogo prezgodaj
in brez podlage.
Nedavno je Lidija Jerkič, predsednica največjega sindikata (ZSS), na komercialni POP TV v oddaji 24 ur razlagala,
da je bilo to povečanje minimalne plače pravzaprav strel
v koleno, saj bo veliko prejemnikov minimalnih plač na
slabšem, kot so bili pred omenjenim dvigom. Zakaj? Ne
samo zato, ker se jim bo zaradi nespremenjenih pogojev
pri obračunavanju dohodnine (lestvice in odmernega %)
dvignila dohodnina, ampak tudi zato, ker se jim bodo zaradi majhnih prekoračitev lestvic pri socialnih transferjih
znižali še socialni transferji, npr. štipendije, otroški dodatki itd. Lahko se čudimo, da so sindikati to tako pozno
ugotovili, še bolj čudno pa je, da so to prezrli predlagatelji,
Levica, ter koalicijske stranke in »Šarčeva« vlada.
Od sprejetega predloga Levice imajo korist proračun države ter zdravstvena in pokojninska blagajna. Proračuna
ZZZS in ZPIZ zato, ker višje plače ob istih odmernih %
prinesejo večja vplačila, proračun države pa bo imel kar
dvojno korist, saj bo po eni strani kapnilo več zaradi višje dohodnine, po drugi strani pa bo imel še manj izdatkov zaradi nižjih socialnih transferjev. Žrtve te medijske
manipulacije z dvigom minimalne plače so delavci z najnižjimi plačami in delodajalci, saj so prvim t. i. socialno
čuteči levičarji, ki so na oblasti, ponovno na prefinjen
način odvzeli del družinskih prihodkov, istočasno pa so
firmam še dvignili stroške. Ja, tudi tako se lahko krepijo država in njene institucije, ljudstvo in gospodarstvo

pa siromaši. Tudi najslabše plačani delavci iz tega niso
izvzeti. Decembra, na zadnji lanski seji državnega zbora,
je bil obravnavan moj predlog Zakona o dohodnini, ki so
ga vladne stranke in Levica s prezirom zavrnile, čeprav
je prinašal tiste rešitve, na katere je 16. januarja letos na
POP TV opozarjala sindikalistka Lidija Jerkič. Zdi se mi
prav, da jih ponovno navedem: predlagal sem dvig splošne olajšave za 200 €, pa dvig vseh dohodninskih razredov za 2.000 € ter znižanje vseh dohodninskih stopenj za
2 odstotni točki. Kar sprejemljive rešitve, a glej, sindikati
se o predlogu niso izrekli, prav noben ga ni podprl. Ti ali
podobni popravki dohodninskega zakona so logični in
smiselni, saj so se od sprejema dohodninske zakonodaje
razmere precej spremenile. Dvignile so se plače, nekoliko
tudi pokojnine, vse ostale dohodninske in socialne lestvice pa so ostale.
Seveda pa samo sprememba dohodnine ne bo zadoščala, potrebno bo prevetriti še ves »socialni sistem«, ki ne
ustreza več spremenjenim pogojem. Zdi pa se, da bo to
precej težko, saj levičarji nikakor niso naklonjeni, da bi
bili ljudje in gospodarstvo svobodni, da bi dobro zaslužili
in sami razpolagali s čim večjimi finančnimi sredstvi. Cilj
vseh levičarjev povsod po svetu (tudi naših) je, da zasežejo čim več denarja in ga potem preko uradniških okenc in
raznih obrazcev »pravično« razdeljujejo po svojih pravilih, saj hočejo, da imajo čim več ljudi »na povodcih«. Zato
naj vas ne čudi, da vlada Marjana Šarca že razmišlja še o
povečanju davkov in drugih dajatev.
Žal družbe, ki so uveljavile take koncepte, še nikoli in
nikjer niso bile uspešne. Slej ko prej jim je zmanjkalo
denarja in so zapadle v bedo in nasilje.
Jože Tanko, poslanec SDS
Želje za razgovor mi lahko sporočite na e-mail:
joze.tanko@dz-rs.si ali s SMS-sporočilom na tel:
031 348 926.

ČLANSTVO V EU NAM DAJE VEČ PREDNOSTI,
KOT SE ZDI NA PRVI POGLED
V zadnjih tednih je v večini medijev
glavna novica brexit. Gledamo britansko premierko Thereso May, kako se
po svoje trudi in muči v britanskem
parlamentu, odhaja v Bruselj na pogovore, prosi za podporo v svojih vrstah,
se dogovarja z opozicijo … To njeno romanje izgleda precej tragikomično. Čeprav je le delno uspešna, občudujem
njen pogum in voljo, da ne odneha. Na drugi strani pa so
njeni kritiki najbolj pametni, vse vedo, pa vendar nihče ni
pripravljen stopiti v njene čevlje in prevzeti odgovornosti. Lahko bi rekla, da se ženskam to pogosto dogaja. Na
ulicah Londona gledamo ljudi, ki jim že postaja jasno, da
16

so bili zmanipulirani in so se na referendumu napačno
odločili. Sedaj, ko že delno vedo, kaj jim bo ta ločitev tudi
vzela, bi radi zavrteli kolo časa nazaj oziroma še enkrat
odšli na referendum. Ankete kažejo, da bi sedaj glasovali
drugače.
Dogajanje okrog brexita pa kaže, da imajo države od EU
veliko več prednosti, kot se zdi na prvi pogled. Prost pretok blaga, ljudi in storitev, sodelovanje med državami na
različnih področjih, večja varnost, predvsem pa mir so
tiste vrednote, ki so nam v zadnjih letih postale samoumevne. Pozabili smo na preteklost in vse ovire, s katerimi
smo se srečevali ob prehajanju meja med državami, da
o zgodovinskih dogodkih in vojnah, v katerih so se med
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seboj pobijali evropski narodi, niti ne govorimo.
Močno upam, da bodo ob prihajajočih evropskih volitvah
v maju v ospredju tudi pozitivni poudarki in ne zgolj negativno in pretirano prikazovanje evropskih problemov.
EU ni idealna povezava, kot tudi demokracija ni idealni
sistem vladanja, vendar do sedaj še nismo iznašli boljšega.
EU pa je do sedaj najuspešnejša meddržavna povezava, ki
jo želijo posnemati tudi v Latinski Ameriki in Afriki, pa
do sedaj pri tem niso bili najbolj uspešni.
Nedavno je bila v parlamentu ponovno odprta razprava o migracijah in o tem, kako jih ustrezno nadzorovati oz. zajeziti. Ker je slovenska vlada lanskega decembra
Marakeško deklaracijo že podprla, v NSi nismo podprli
pobude za posvetovalni referendum o tej zadevi, saj ne
bi imel nobenega smisla. Seveda pa smo v NSi še vedno

trdno na stališču, da je potrebno slovensko državno mejo
strogo nadzorovati in onemogočiti prehode ilegalnim
migrantom. Najti pa moramo tudi dolgoročno rešitev za
milijone ljudi, ki v Evropi vidijo obljubljeno deželo. Razviti svet mora razmišljati predvsem o tem, kako ponuditi
razvojno pomoč revnejšim državam, da bodo ljudje imeli
zagotovljene osnovne pogoje za življenje, varnost in tudi
delo. Obsoditi je potrebno tiste, ki spodbujajo konflikte
zaradi lastnih ekonomskih interesov, še posebej pri prodaji orožja na ta nemirna območja. Samo tako bomo trajnostno reševali probleme migracij. Evropa pa mora tudi
ponovno premisliti o tem, kako bo (za)varovala svojo
identiteto in temelje, na katerih je nastala.
Ljudmila Novak, poslanka

Z NOVO ENERGIJO V 2019

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica (OOZ
Ribnica) je 12. 1. 2019 organizirala že 42. novoletno srečanje. Od 205 članov se ga je udeležilo 70, prisotni pa so
bili tudi vabljeni poslanec DZ RS, gospod Jože Tanko,
župani občine Loški Potok, gospod Ivan Benčina, občine
Sodražica, gospod Blaž Milavec, in občine Ribnica, gospod Samo Pogorelc.
Predsednik OOZ Ribnica Franc Lesar je v nagovoru
poudaril, da je bilo leto 2018 volilno tako na državnem
kot tudi lokalnem nivoju pa tudi na Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije in OOZ Ribnica. Čestital je vsem novoizvoljenim in se zahvalil članstvu, ki mu je zaupalo še
en mandat predsednika. Poudaril je odlično sodelovanje
z vsemi tremi občinami, še posebej v zadnjih petih letih,
ko so v pogodbi o sodelovanju posebej določene storitve,
ki jih zbornica opravlja za občane in vse tri občine. OOZ
Ribnica dobro sodeluje tudi z vsemi ostalimi akterji na
področju obrti in podjetništva, od Razvojnega centra
Kočevje Ribnica, UE Ribnica, Urada za delo Ribnica in
FURS-a do inšpekcijskih služb, ki pogosto opozorijo na
razne nepravilnosti pri poslovanju, ki jih člani s pomočjo
zbornice uspešno odpravijo še pred kazenskimi sankcijami. Tako se člani zavedajo, da imajo v določenih problemih za sabo stanovsko organizacijo!
Tudi župani so izrazili zadovoljstvo nad sodelovanjem z
zbornico. Novi župan občine Ribnica gospod Samo Pogorelc je bil v nagovoru jasen, da ne bo spreminjal prakse,
ki je uspešna. Veseli ga dejstvo, da so vsi župani naklonjeni razvoju drobnega gospodarstva, saj se zavedajo, da
je največji zaposlovalec in ustvarjalec dodane vrednosti.
Po kratkih nagovorih vseh omenjenih je zbornica podelila vsakoletna priznanja članom za 15, 20, 25 in več let
dela v obrti in podjetništvu. Vsi so prejeli zaslužen aplavz,
saj opravljajo POKLIC, ki je sicer kreativen in prinaša
določeno svobodo, po drugi strani pa je stresen in brez
delovnika. Uradni del srečanja se je končal zelo zanimivo.
Predstavnica Zavoda za Okolje in Kulturo, COKNPOK,
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gospa Andreja
Škrabec,
je na kratko
predstavila
svojo knjigo
Fižol. Poudarila je predvsem
sofinanciranje knjige iz
sredstev EU
in pozvala, da
moramo bolje izkoriščati Dobitniki priznanj za uspešno delo v podjerazpoložljiva tništvu
sredstva. Nato
sta igralca Dramšpila, Vesna in Damjan, odigrala kratek
hudomušen skeč na temo poslovnega razgovora, ki ga je
napisala in režirala Andreja Škrabec. Razgovor je nato iz
vidika poslovnega bontona komentirala strokovnjakinja
Barbara Kravanja, ki je na ta način predstavila svojo dejavnost in jo bo izvajala v februarju tudi na zbornici. Vse
skupaj je bil prijeten dodatek srečanju, kar so prisotni potrdili z močnim aplavzom.
Po uradnem delu je Gostilna Urška postregla z imenitno
večerjo, DUO Košmerl pa je s svojo glasbo poskrbel za
odlično zabavo.
OOZ Ribnica je za obdobje 2018–2020 izvolila novo
skupščino in upravni odbor, ki je dokaj spremenjen in
kot tak začenja z novimi idejami in energijo. Po planu
dela za 2019 so izdelane prioritete, ki ciljajo k sprejemanju prijazne zakonodaje za obrt in podjetništvo. Tja do
poletja se bodo zvrstili izobraževalni dogodki, začenši s
predavanjem za avtoprevoznike, z davčno napovedjo za
2018, z delavnico Kako postati še bolj uspešen podjetnik?,
s seminarjem Kako ustvariti odličen prvi vtis, s tečaji iz
varstva pri delu, iz higienskega minimuma … Kar nekaj
dogodkov bo namenjenih vsem občanom treh občin, o
čemer bo zbornica obveščala preko različnih medijev.
Skratka, obeta se pestro leto!
Pavel Hočevar
Foto: Marko Burger
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NOVOSTI NA PODROČJU VARSTVA INVALIDOV
ZAKON O OSEBNI ASISTENCI
Na področju invalidov in invalidskega varstva je prišlo
v zadnjem času do korenitih sprememb. Sprejeta sta
bila namreč dva nova zakona, in sicer Zakon o osebni
asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18) in Zakon o
socialnem vključevanju invalidov, ki bosta v uporabo
vstopila v letu 2019. Zakon o osebni asistenci (v nadaljevanju ZOA) se je začel izvajati 1. 1. 2019.
Kaj sploh je osebna asistenca?
Osnovna definicija osebne asistence po zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste
in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje
doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Oseba v tem
primeru ne potrebuje vključitve v zavod, temveč ji OA
omogoča ostati v domačem okolju.
Osebna asistenca vključuje fizično pomoč pri negi,
spremstvu, gibanju v domačem prostoru ali zunaj njega, pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri komunikaciji na
delovnem mestu ali izobraževanju in pri drugih osebnih potrebah, pomoč pri izvajanju terapevtskih ukrepov in osnovnih ravnanj v primeru bolezni, spremstvo
pri prostočasnih aktivnostih. Storitve osebne asistence
so natančnejše opredeljene v 7. členu ZOA.
Ključna razlika med osebno asistenco in drugimi podobnimi oblikami storitev je v tem, da ima uporabnik
nadzor nad organizacijo, ki izvaja osebno asistenco, ter
da sam odloča, katero storitev bo koristil in na kakšen
način. Prav tako invalidna oseba sama izbira izvajalca
OA in osebnega asistenta. Prav tako je ključno, da je
invalidna oseba zmožna voditi osebnega asistenta.

slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, gluhoslepi,
– so državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim
prebivališčem v RS,
– so stari od 18 do 65 let,
– živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem
gospodinjstvu zunaj celodnevnega institucionalnega varstva,
– potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko,
– pravica do osebne asistence ni vezana na dohodek
ali premoženjski cenzus.
Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8365/ (z dne 14. 12. 2018)

Kako uveljavljati pravico do OA in kje?
Potencialni uporabnik osebne asistence lahko na
krajevno pristojnem centru za socialno delo odda
vlogo za osebno asistenco na predpisanem obrazcu,
ki je objavljen na spletni strani MDDSZEM ali ga
dobi na centru. K vlogi ni potrebno prilagati nobene
zdravstvene dokumentacije, uporabnik bo moral le
navesti, zakaj potrebuje osebno asistenco. Po oddaji
vloge ga bo na domu obiskala strokovna komisija
ter z njim opravila razgovor. Ta bo služil za pripravo
mnenja o številu ur in vsebini osebne asistence, ki jo
invalidna oseba potrebuje. Nato bo na CSD-ju izdana
odločba in vrednotnica o OA. Uporabnik si bo sam
izbral izvajalca osebne asistence. Seznam izvajalskih
organizacij bo objavljen na spletni strani MDDSZEM.
Z izvajalcem bosta naredila izvedbeni načrt, saj asistenca poteka po navodilih invalida. Invalidna oseba
aktivno sodeluje pri organiziranju osebne asistence
(koliko ur bo dejansko koristil, kdaj, na kakšen način).
Prav tako bo tudi invalidna oseba morala pred začetkom izvajanja osebne asistence pri izvajalcu opraviti
krajše usposabljanje.
Po oceni strokovne komisije je invalidna oseba upravičena do osebnega asistenta (ali več asistentov), če
potrebuje pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih najmanj 30 ur tedensko do največ 168 ur tedensko (24 ur
dnevno).
Osebna asistenca se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom in družinskim pomočnikom. Se
pa lahko kombinira s storitvijo pomoči na domu ali
z dnevnim varstvom v VDC-ju. Število odobrenih ur
OA se zmanjša za število ur vključenosti v te storitve.

Kdo je upravičen do OA?
– Do asistence so upravičene invalidne osebe, ki imajo dolgotrajne telesne in gibalne okvare, osebe z duševnimi, intelektualnimi in senzoričnimi okvarami,
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Storitev osebne asistence je skoraj v celoti financirana
iz državnega proračuna. Prispevek invalidne osebe je le
polovica pripadajočega dodatka za pomoč in postrežbo
ali dodatka za tujo nego in pomoč. ZOA pa ne dodeljuje
le pravice do asistentov, temveč tudi pravico do
komunikacijskega dodatka. Komunikacijski dodatek
je pravica gluhih, slepih ali gluhoslepih oseb. Ti imajo
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možnost izbirati: ali asistenta 30 ur tedensko ali denarno
nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo za
opravljanje večine življenjskih potreb. Pravico prav tako
lahko uveljavljajo na pristojnem centru s predpisanim
obrazcem. Omenjeno pravico lahko pridobi oseba po 18.
letu, zgornje starostne omejitve ni. K vlogi je potrebno
priložiti potrdilo o gluhoti po Fowlerju (najmanj 95-%
prizadetost) ali odločbo ZPIZ o 70-% telesni okvari
zaradi invalidnosti.

ZAKON O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU
INVALIDOV
Zakon o socialnem vključevanju invalidov nadomešča
35 let star Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Tudi ta zakon se je začel uporabljati
1. 1. 2019. Največja posebnost je razširitev kroga upravičencev. Status invalida po tem zakonu pridobijo osebe:
– z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju;
– z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo
obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča
samostojno življenje;
– gluhoslepi z najmanj 50-% izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote ali
slabovidnosti;

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega izbirajo najboljše
prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, naj
mladinskega voditelja oz. voditeljico in naj mladinski
projekt za preteklo leto. Natečaj poteka pod častnim
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
K prijavi na natečaj vabijo vse nevladne organizacije,
društva, zavode in druge javne institucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje
dejavnosti v letu 2018 vključevali prostovoljstvo. Pri
posameznikih bodo najboljše izbirali v 6 kategorijah:
naj prostovoljko in naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let
in 30 let ali več, izbrali pa bodo tudi naj
mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri
projektih pa bodo izbirali naj prostovoljski
projekt ter naj mladinski projekt. Pri projektih šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in
ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu. Rok za prijave je 29.
marec 2019.
Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bodo po izteku
natečaja, predvidoma v juniju, povabili
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– z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro;
– najtežje gibalno ovirane osebe, ki se ne morejo
vključevati samostojno v družbo.
Spreminja se tudi višina nadomestila za invalidnost,
in sicer se ta izenačuje s seštevkom denarne socialne
pomoči in varstvenega dodatka za eno odraslo osebo,
kar trenutno znaša 577,34 EUR. Dodatek za tujo nego
in pomoč se bo preimenoval v dodatek za pomoč in
postrežbo in bo izenačen z dodatkom za pomoč in
postrežbo po ZPIZ.
Zaradi višjih dohodkov oseb s posebnimi potrebami
jih po novi zakonodaji starši ne bodo več dolžni preživljati, kot je to veljalo do sedaj.
Kot bistveno novost pa velja omeniti tudi možnost zaposlovanja invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Lahko bodo torej sklepali delovna razmerja in pri tem ohranili nadomestilo za invalidnost,
če njihovi dohodki skupaj s plačo ne bodo presegali
neto minimalne plače.
Nina Levstek, Center za socialno delo
Osrednja Slovenija - zahod, Enota Ribnica

na zaključno prireditev, kjer bodo izbranim prostovoljcem in projektom podelili nazive in priznanja. Z
natečajem in zaključno prireditvijo se že leta trudijo
prispevati k promociji prostovoljstva v Sloveniji, hkrati
pa izraziti vsaj minimalno gesto hvaležnosti za vse, kar
prostovoljci prispevajo naši družbi.
Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu
prostovoljec@mss.si ali pisno po navadni pošti na naslovu: Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije, podrobnosti razpisa in
besedilo natečaja so na voljo na http://mss.si/natecaj-prostovoljec-leta-2018/ in na facebooku http://www.
facebook.com/prostovoljec.leta/.
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LOKALNO

O ŽGANJEKUHI
Žganjekuha je na slovenskem podeželju staro opravilo.
V naših vaseh ta proces imenujemo KUHANJE
RAKIJE.

Prvo kuhanje še ne da pravega žganja. Pomembno je
drugo kuhanje – prekuhavanje, kjer je treba paziti, da
je pretok zelo, zelo počasen in enakomeren.

Lanska topla in zgodnja pomlad je bila idealna za sadno drevje. V času drevesnega cvetenja in tudi kasneje ni bilo slabega vremena in ne pozne pomladanske
pozebe. V sadovnjakih se je obetala bogata letina. Obrodile so zgodnje in pozne sorte sadnega drevja: češnje, slive, hruške, jablane in orehi. Marsikje veje teže
obilnih plodov niso vzdržale.

Končno žganje, ki
ga pripravijo za
hrambo, ne sme biti
premočno, ker uniči okus in mehkobo
tiste pristne kvalitete – arome. Ujeti je
treba harmoničnost
zvarka.

Že v drugi polovici poletja so zorele slive. Lastniki so
pravočasno poskrbeli za predelavo. Lepše sadeže so
obirali za kompote, marmelado, slabše pa mleli in namakali v sode – kadi za žganjekuho. Pobiranje je dokaj
naporno opravilo.
Po nekem določenem obdobju kvasovke v sodih povzročijo, da se sladkor začne spreminjati v alkohol – nastaja alkoholno vrenje. To je čas, ko je treba pričeti s
kuhanjem. Za ta postopek imajo različne naprave. Najbolj standardni so bakreni kotli. Po starem opravilu se
kuri z drvmi, sodobnejše je na plin in električne grelce.

Vsekakor pa je žganjekuha dajala vasem večji pristen
pridih pred desetletji kot danes. Bili so drugačni prostori – temni, stari kotli, ovite cevi s cunjami, ker ni
bilo tesnil, v mraku se je svetilo z laterno. Koga v kotu
se je le še komaj zaznalo, ki je sedel na razmajanem
stolu. Tudi z vodo se je varčevalo. Cevi so se hladile s
kepami snega. Dandanes so omenjeni prostori skoraj
že laboratorijski.
Zgodilo se je, da se
včasih v obarvane
steklenice – zelene
ni videlo dna. Tako
se je z žganjem zalilo
suho muho ali pajka. Nikogar ni motilo, popilo se je vse in
tudi nikomur ni bilo
nič. Glavno je bilo,
da »prime«, to pa je
ostalo pomembno
vse do danes.
Žganje se pije iz majhnih kozarčkov – žgajnarčkov in iz
malih stekleničk – frakeljčkov.

Kotli so bili nekdaj nameščeni v drvarnicah, kleteh ali
pa kar pod večjimi napušči. Kuhanje sadja lepo diši in
v vasi se hitro izve, kje kuhajo. V večini primerov je
to moško opravilo. Tako se vsaj pri drugem in tretjem
kotlu že zbere prijetna druščina. Vsi poskušajo »pridelek«, debatirajo, razpravljajo. Jakost pridelka se dokaj
hitro opazi. Kjer je prisotno še malo dima, postanejo
tla hitro »okrogla«.
Dnevno se skuhajo največ 3 do 4 kotli sadne drozge.
Opravilo je odgovorno. Velika previdnost mora biti pri
menjavi vrele sadne mase, previdno je treba ravnati
tudi z ognjem, da se vsa zadeva v kotlu ne prižge. Prehitro kuhanje škoduje aromi. Potrebna je izkušnja kot
pri vsakem delu.
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Dejstvo pa je, da se je v naših krajih včasih zelo veliko
pilo domačega žganja – naj bo to sadjevec, slivovka ali
hruškovo žganje. Kultura pitja ima danes višji nivo.
Kuhanje žganja je še vedno odgovorno, prijetno in zabavno opravilo. Kuha se za domačo porabo.
Upajmo, da se bo tradicija tega starega opravila ohranila in nadaljevala. Tudi to je neke vrste del kulturne
dediščine. Vse generacije vemo, kaj je FINO!
Tekst: Irena Klepac, foto: Franci Vesel
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UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV
Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal med
in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični
mleček, vosek in čebelji strup. Apiterapija je veda o tem,
kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna zdravila.

učinkovito blaži težave, ki so povezane s srcem, jetri ali
želodcem, znižuje količino skupnega in še posebej škodljivega holesterola. Odmerek matičnega mlečka je odvisen od starosti in vrste težave. Za odraslega človeka je
navadno 250–300 mg dnevno v dveh obrokih, zjutraj in
zvečer pred jedjo.

Med pomaga pri različnih boleznih
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki ga
proizvedejo čebele iz cvetličnega nektarja ali drugih
izločkov živih rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst
mane, to je izločkov žuželk, ki so na živih delih rastlin.
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so redno uživali
med vsak dan po 15 gramov (1 žlico), povprečno živeli
leto dni več kot tisti, ki medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000 moških, povprečne starosti 65 let, so pokazali, da redni uživalci medu živijo v povprečju kar leto
dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, ki preprečujejo
tvorbo krvnih strdkov in je posledično manj srčnih in
možganskih kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki vsebuje
veliko količino flavonoidov, so poznane že dalj časa. Fenolne spojine preprečujejo oksidacijo škodljivega holesterola LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje žil. Dokazano je, da naravne fenolne spojine zavirajo rast velikega
števila bakterij. Uživanje medu se priporoča v primeru
akutnih virusnih obolenj (prehlad, gripa, angina), ljudem, ki imajo motnje v prebavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, drisko, starejšim kot preventivno sredstvo proti
krvnim strdkom, ki povzročajo npr. možgansko, srčno
kap, ljudem po večjih operativnih posegih in izčrpanim.
Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah in ga pri
tem obogatijo z različnimi fermenti, hormoni in antibiotičnimi snovmi. Cvetni prah spodbuja nastajanje rdečih in belih krvničk in krvnega barvila hemoglobina,
pomaga imunskemu sistemu, deluje antioksidativno,
preprečuje delovanje prostih radikalov in tako preprečuje nastanek in razvoj bolezni. Če ga pomešamo s tekočino, omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih snovi.
Najbolj priljubljen je vmešan z medom v jogurt s svežim
sadjem, kar zagotavlja izvrstno iztočnico za zdrav začetek dneva. Ureja delovanje črevesja, trdovratne driske
se hitro ustavijo, pomaga pri slabokrvnosti, vzbuja tek,
izboljšuje razpoloženje, živčnost in razdražljivost popustita, izboljšuje prekrvitev možganov, pospešuje rast
in izboljšuje vid, učinkuje proti izpadanju las, pomaga
pri obolenjih prostate.
Matični mleček
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini vode (57–
70 %) in tretjino suhe snovi. Suha snov (31–39 %) vsebuje aminokisline, ogljikove hidrate, oligopeptide, encime, fitosterole, beljakovine, maščobe, želatine, minerale
in vitamine, antioksidante, protibakterijske snovi, hormone in naravne konzervanse. Povečuje tek, odpornost
organizma proti boleznim, spodbuja razvoj in rast las,
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Propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na smolnatih delih nekaterih rastlin, npr. na topolu, kostanju, breskvi,
smreki in drugih. Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone,
hidroksiflavanole, halkone, benzojsko kislino, derivate benzaldehida, cimetov alkohol, cimetovo kislino in
derivate, terpene, alifatske ogljikovodike, nekatere elemente, sterole, sladkorje, aminokisline, smole in balzame, voske, eterična olja, cvetni prah in vitamine (B1, B2,
E, C).
Dosedanja številna medicinska poročila o propolisu
dokazujejo, da je to uporabna snov, ki deluje proti številnim bakterijam, virusom in glivicam. Blaži vnetje,
uničuje strupe, deluje lokalno anestetično in deluje proti razvoju rakastih bolezni. S številnimi raziskavami v
svetu so dokazali, da ima farmakološke učinke. Zaradi
vsebnosti propolisa ga dandanes med drugim uporabljajo tudi za zdravljenje ran. Uporabljamo ga v obliki
raznih mazil, alkoholnih in alkoholno-etrnih tinktur,
emulzij pa tudi svečk (supozitorijev) in drugih oblik
zdravil. Za zdravljenje sluznice požiralnika, želodca in
črevesja uporabljajo emulzijo 5–10 kapljic tinkture v pol
decilitra vode. Tinkture in vodno-alkoholne emulzije te
snovi uporabljajo za razne premaze obolele kože pa tudi
sluznice v ustni votlini in na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo že od nekdaj. Za stare civilizacije je imel med magično moč in je
bil cenjen kot zdravilo. Tudi v zdajšnjem hitrem tempu
življenja si lahko pomagamo z dejstvi, ki so jih poznali že naši predniki, in si s čebeljimi pridelki polepšamo
življenje. Alergije na čebelje proizvode so redke, če ste
alergiki, začnite s postopnim uživanjem čebeljih pridelkov in zaužito količino vsak dan povečujte.
Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik svetuje.
Čebelarska zveza Slovenije, 34 str.
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GASILSKA ZVEZA LOŠKI POTOK V LETU 2018
Leto 2018 je bilo volilno leto za gasilske organizacije v Sloveniji. Na redni letni skupščini Gasilske zveze
Loški Potok, ki je bila 21. 4. 2018 v občinski dvorani
na Hribu, je bilo izvoljeno novo vodstvo. Za petletno
mandatno obdobje smo dobili novega predsednika
(Aleksander Car iz PGD Retje), poveljnika (Samo Ravnikar iz PGD Hrib) ter nove člane upravnega odbora,
nadzornega odbora, poveljstva in predsednike komisij
za mladino (Sašo Lavrič iz PGD Retje), članice (Jana
Lavrič iz PGD Travnik), veterane (Tone Marinčič iz
PGD Podpreska) ter odlikovanja (Stane Mišič iz PGD
Retje). Tajnik ostaja Sašo Debeljak iz PGD Mali Log,
blagajničarka pa Jana Lavrič iz PGD Travnik.

Takoj smo se lotili reševanja tekoče problematike in
uresničevanja sprejetega letnega plana. Potrjeni so
bili novi uporabniki spletne aplikacije Vulkan, preko
katere v gasilstvu urejamo članstvo, opremo, prijave
na izobraževanja, tekmovanja in napredovanja. Vsak
uporabnik je moral zaradi obdelave in uporabe osebnih
podatkov pri delu z internetnim programom podpisati
izjavo o varstvu osebnih podatkov. Po prvi seji je s
strani bivšega predsednika Janeza Novaka in poveljnika
Staneta Mišiča sledila primopredaja opreme in gasilske
pisarne, podala pa sta tudi ogromno pomembnih
informacij. Ob tem se zahvaljujemo prejšnjemu vodstvu,
ki je z odličnim vodenjem in načrtovanjem pripeljalo
opremljenost, usposobljenost in delovanje gasilskih
društev na območju naše občine na res visoko raven.
Prvi večji projekt novega vodstva je bila organizacija
tekmovanja za gasilsko mladino v orientaciji, ki
je potekalo 5. 5. 2018 na območju PGD Mali Log.
Tekmovanje je bilo vzorno, brez zapletov, tekoče
in se na tem mestu zahvaljujem vsem, ki ste k temu
pripomogli. Sodelovale so ekipe iz prav vseh šestih
naših društev, kar me še posebno veseli. Najboljši
dve ekipi v vsaki kategoriji sta se uvrstili na regijsko
tekmovanje, ki je potekalo 2. 6. 2018 v Zdenski vasi
(Gasilska zveza Dobrepolje). Tudi na tem nivoju so
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bile naše ekipe zelo uspešne, najbolj pa pionirke in
mladinke iz PGD Mali Log. Osvojile so drugi mesti
in se uvrstile na državno tekmovanje, kjer so prav
tako dobro nastopale in dosegle 12. in 13. mesto.
Čestitke vsem ekipam, na teh zanimivih tekmovanjih
za mladino je naša zveza že desetletje pri vrhu. Naj bo
tako še naprej, sploh ker bomo 1. 6. 2019 letos gostili
regijsko tekmovanje v naši gasilski zvezi.
Na željo dosedanjega dolgoletnega praporščaka Franca
Levstika iz PGD Hrib, da se za to funkcijo imenujejo
novi člani, smo začeli s pogovori z morebitnimi kandidati. Za glavnega praporščaka je bil potrjen Mitja Starc
iz PGD Retje, za njegova namestnika pa Marko Lavrič
iz PGD Travnik in Dejan Gregorič iz PGD Retje. Francu Levstiku se v imenu GZ Loški Potok zahvaljujem za
dolgoletno predano delo praporščaka. Uredili smo naslovnike za revijo Gasilec, 19. 5. 2018 smo se na Ptuju
udeležili parade na kongresu Gasilske zveze Slovenije,
zaradi nekonkurenčnih provizij pa smo prekinili sodelovanje z NLB ter z menjavo poslovnega računa privarčevali cca 200 € na leto. Veterani in članice so vedno
aktivni na raznih prireditvah, proslavah in vajah operativcev ter se udeležujejo posvetov, ki jih organizira
Regija Ljubljana II ali Gasilska zveza Slovenije.
Vsako leto v začetku maja se člani vseh šestih društev
udeležimo svete maše v cerkvi svetega Florijana v Retjah, ki je darovana za pokojne in žive gasilce. Po maši
gospod župnik pred cerkvijo blagoslovi vse prisotne
gasilce ter gasilska vozila in opremo. Župnik naše župnije g. Bojan Traven nabirko tega dne nameni gasilcem, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. V letu 2018
so se sredstva iz nabirke namenila PGD Hrib za nakup
potrebne opreme v novem gasilskem vozilu GVC. Zahvala gre vodstvu PGD Retje, ki poskrbi za organizacijo,
vodi protokol in nas po končanem obredu vedno lepo
pogosti v njihovem gasilskem domu.

Najpomembnejši dogodek v letu 2018 je bila proslava in prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25 ob
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120-letnici PGD Hrib. Ta letnica ne predstavlja samo
starosti društva, temveč velja za krstno leto organiziranega gasilstva v Loškem Potoku. Iz osrednjega društva
Hrib so z leti sporazumno nastala prostovoljna društva
Mali Log, Retje in Travnik. Dobro organizirana proslava se je odvijala 23. 6. 2018 v centru Hriba, udeležili
pa so se je številni visoki gostje. Z izdatno finančno
pomočjo Občine Loški Potok smo na območju GZ Loški Potok končno dobili novo gasilsko vozilo s cisterno
GVC 16/25, s katerim se bo znatno izboljšala kakovost
posredovanja ob požarih in raznih drugih nesrečah.
Ob tem visokem jubileju so v društvu izdali tudi ličen
zbornik, v katerem je podrobno opisana zgodovina gasilstva na območju Loškega Potoka od samih začetkov
do današnjih dni. Več o vseh dogodkih pa je bilo že
opisano v eni izmed prejšnjih izdaj naših Odmevov.

Skupaj z GZ Ribnica smo 6. 10. 2018 na stadionu Ugar
v Ribnici organizirali tekmovanje gasilskih enot. Za levji
delež organizacije so poskrbeli naši gasilski prijatelji iz
GZ Ribnica, s katerimi odlično sodelujemo tudi v novem
mandatu. Tudi na tem tekmovanju so sodelovale članske
enote iz vseh društev naše GZ in tudi dve pionirski
desetini. Prav je, da ima vsako prostovoljno društvo tudi
tekmovalno enoto, kajti priprave na tekmovanje so tudi
neke vrste vaje operativcev.
V oktobru, mesecu varstva pred požarom, smo
predstavili letošnjo akcijo »Številka za klic v sili 112«
ter izvedli skupno vajo vseh društev. Organiziralo jo
je poveljstvo GZ Loški Potok ter društvo PGD Trava,
na območju katerega je vaja potekala. Zagorelo je
namreč v stari šoli na Travi, a je bil požar uspešno
pogašen, sosednji objekti nepoškodovani in rešeni vsi
poškodovanci. Hvala vsem sodelujočim operativcem,
poveljstvu GZ Loški Potok in članom PGD Trava, ki so
po končani vaji organizirali še predavanje o dimniških
požarih. Naj omenim, da je predaval predsednik PGD
Ribnica Blaž Mohar, ki je tudi še podporni član našega
društva PGD Retje. Poleg tega predavanja so člani PGD
Ribnica s predavanji in prikazi večkrat pripomogli k
izobraževanju naših gasilcev ter nam vedno pomagali
z raznimi nasveti, za kar se jim iskreno zahvaljujem
in si tako odlično sodelovanje želim tudi naprej.
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Sodelovali so tudi na vaji s PGD Trava in PGD Hrib
pri simulaciji prometne nesreče. Omeniti moram še
vajo našega društva Mali Log, ki so jo organizirali s
pobratenim društvom PGD Pšata - Dragomelj in je
potekala na območju planinske koče na Kamengriču.
Zanimiva vaja, ki je prikazala gašenje na območju,
kjer ni na zalogi veliko vode in do njega ni mogoč
dostop z velikimi gasilskimi vozili z vodo in je treba do
požarišča razviti več cevi, v katerih ostane precejšen
volumen za gašenje neuporabljene vode.

Imeli smo dve intervenciji, in sicer 8. 3. 2018 tehnično
pomoč na Hribu, kjer je sodelovalo 8 operativcev, ter
26. 10. 2018, ko se je na regionalni cesti Loški Potok–
Sodražica prevrnilo tovorno vozilo.
Izvedli smo prvo izobraževanje v novem mandatu,
in sicer tečaj za gasilca pripravnika. Tečaj je bil zelo
dobro zastopan in organiziran in se zahvaljujem poveljniku GZ, vsem predavateljem, ravnatelju in oskrbniku osnovne šole za pomoč in brezplačno uporabo
prostorov ter vodstvom vseh društev za motivacijo tečajnikov. Tečaj je opravilo 23 pripravnikov, ki imajo s
tem pogoj za nadaljnje izobraževanje za operativnega
gasilca. Ta tečaj bomo izvedli že letos jeseni ter tako
dobili nove člane, ki bodo usposobljeni za sodelovanje
na raznih intervencijah. Prav sedaj pa poteka izobraževanje za eno stopničko višje, imenuje se tečaj za višjega
gasilca. Tudi na tem usposabljanju je dobra udeležba,
prijavljenih je 24 tečajnikov. Poleg teh temeljnih izobraževanj se naši člani redno usposabljajo na raznih
tečajih specialnosti ter s tem pridobijo znanje za nosilca dihalnih aparatov, gašenje notranjih požarov,
mentorja mladine, tehnično reševanje, informatika,
predavatelja, bolničarja, sodnika gasilsko-športnih
tekmovalnih disciplin ter uporabnika radijskih postaj.
Tovarištvo, nesebičnost in sodelovanje nas bodo krasili
tudi v prihodnje.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!
Aleksander Car
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GASILSKA TEHNIČNA VAJA
V soboto, dne 15. 9. 2018, smo člani PGD Trava v sodelovanju s PGD Ribnica izvedli gasilsko tehnično vajo.
Za sodelovanje skupaj s PGD Ribnica smo se odločili
zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja in ker ima
PGD Ribnica koncesijo za posredovanje ob prometnih
nesrečah in nesrečah, kjer je potrebno imeti dodatno
tehnično opremo in primerno strokovno izobražene
gasilce, ki jih v GZ Loški Potok nimamo.

Trava smo zavarovali kraj dogodka in poskrbeli za
požarno varovanje. Sledilo je nudenje prve pomoči
štirim poškodovancem, udeleženim v nesreči. Dva sta
bila lažje poškodovana, ukleščeni osebi pa sta utrpeli
hujše poškodbe. Pri voznici smo sumili na poškodbo
hrbtenice, ukleščeni gozdar pa je utrpel hud zlom
obeh stegnenic. Sledil je prihod gasilcev PGD Ribnica,
ki so poskrbeli za tehnični del vaje. Stabilizirali
so hloda in zavarovali poškodovano vozilo pred
premikanjem. S pomočjo dvižnih blazin so dvignili
hlod in poškodovanega gozdarja izvlekli s pomočjo
zajemalnih nosil.

Na vaji so sodelovali še gasilci iz osrednjega gasilskega
društva Gasilske zveze Loški Potok – PGD Hrib, iz sosednje Republike Hrvaške DVD Čabar, policisti iz PP
Ribica ter poveljniki iz PGD Retje, PGD Mali Log in
GZ Loški Potok.
Tema vaje je bila kombinacija prometne in delovne
nesreče, in sicer je voznik traktorja izsilil prednost
voznici osebnega vozila, ki je pravilno pripeljala. Le-ta
je nesrečno končala v jarku, na avtomobil pa sta se iz
traktorske prikolice zvalila dva hloda in pri tem ukleščila
voznico osebnega avtomobila in gozdnega delavca.

Sledilo je tehnično reševanje poškodovane voznice
iz vozila. S hidravličnimi škarjami in razpiralom so
ribniški gasilci ob pomoči domačih gasilcev odstranili
celoten levi bok vozila in s tem omogočili lažji dostop
do poškodovanke. Sledila je še imobilizacija voznice
na zajemalna nosila. Z izvlekom voznice iz vozila in
imobilizacijo smo zaključili praktični del vaje. Kasneje
smo v gasilskem domu na Travi opravili še teoretično
analizo vaje, kjer so svoje mnenje podali poveljnik
GZ Loški Potok Samo Ravnikar, poveljnik PGD Trava
Matjaž Pajnič, policist Divjak iz PP Ribnica, Nejc in
Blaž Mohar iz PGD Ribnica. Ob malici in napitku
pa so svoja mnenja delili tudi drugi udeleženci z
bogatimi gasilskimi in življenjskimi izkušnjami. Vsi
smo se strinjali, da je bila vaja edinstven primer realne
situacije stanja gasilstva pri nas, dobrega sodelovanja
med društvi, tehničnega znanja gasilcev in dobrih
medčloveških odnosov.
PGD Trava se zahvaljuje za korektno in strokovno sodelovanje vsem udeležencem vaje. Posebna zahvala pa
gre PGD Ribnica, ki je z nami delil svoje tehnično znanje, gasilki PGD Trava Tanji Križ, ki je nase prevzela
dobršen del reševanja poškodovanih, in koordinatorju
Blažu Moharju za pomoč pri organizaciji izvedbe vaje.

Potek vaje je sledil tako, da smo prvi na kraj nesreče
prispeli gasilci PGD Trava, nekaj minut za tem pa še
gasilci PGD Hrib ter policisti PP Ribnica. Gasilci PGD
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Slavica Poplašen, PGD Trava
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10. OBLETNICA DSO LOŠKI POTOK

Decembra 2008 je naš dom starejših občanov pod svoje okrilje prevzel DSO Grosuplje. Pričele so se priprave
doma na sprejetje prvih stanovalcev in ti so bili v dom
sprejeti februarja 2009.
V počastitev naše desete obletnice smo 6. decembra
2018 pripravili prireditev, na katero so bili vabljeni vsi
prebivalci občine Loški Potok. Prireditev je potekala
v telovadnici osnovne šole dr. Antona Debeljaka. Na

njej so nas s svojimi
nastopi razveselili
otroci iz vrtca, mladinski pevski zbor
in gledališki krožek iz osnovne šole,
folklorna skupina
z Blok, Binklarji,
društvo
upokojencev s skečem in
Povasenkami, mešani cerkveni zbor
Tabor ter zaposlene
iz DSO Loški Potok
s svojo plesno točko. S svojim govorom so vse obiskovalce pozdravili vodja enote Loški Potok ga. Lidija
Knavs, župan občine Loški Potok g. Ivan Benčina ter
direktorica DSO Grosuplje ga. Marta Gašparovič. Po
prireditvi smo obiskovalce tudi pogostili.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za sodelovanje Občini Loški Potok, OŠ dr. Antona Debeljaka, Radiu Univox ter vsem nastopajočim.
Urška Kos

OGLED VOJAŠKEGA MUZEJA V PIVKI
15. 11. 2018 smo se v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ribnica devetošolci
naše šole odpravili na ogled vojaškega muzeja v Pivko.
Z nami so šli tudi učenci 9. razreda iz OŠ Ivana Prijatelja Sodražica ter predsednik OZVVS Ribnica Franc
Mihelič. Namen ogleda je bil, spoznati del naše zgodovine.

odpeljala do vojne lokomotive, ki je prvič zapeljala po
tirih leta 1942. Skupno je bilo izdelanih kar 6200 takih
lokomotiv. Med vojno so delovale po Evropi, po zmagi
zaveznikov pa so jih uporabljali za nošenje bremena
povojne obnove. Nato smo si v paviljonu C ogledali zbirko atraktivnih orožij, kot so topovi in letalske
bombe. Zanimiva se nam je zdela tudi razstava partizanskih tankovskih enot. Videli smo tanke in druga
oklepna vozila in orožja, ki izvirajo iz 2. svetovne vojne. Partizani so ob koncu vojne uporabljali tudi ameriški tank. Razstava »pot v samostojnost« prikazuje potek osamosvajanja Republike Slovenije. Leta 1990 smo
imeli plebiscit o samostojnosti RS in kar 88,5 % glasov
je bilo za Slovenijo. Nato je sledila 10-dnevna vojna.
Čisto na koncu smo si ogledali podmornico. Med vojno so jo uporabljali za prisluškovanje. Osnovo posadke
so sestavljali 4 člani, prevaža pa se lahko 6 podmorniških diverzantov. Podmornico smo si ogledali tudi od
znotraj, notri je bilo zelo utesnjeno, primanjkovalo je
kisika. Bila je zelo zanimiva izkušnja.

Pred vhodom stoji spomenik, ki je to vojašnico vpisal
v nacionalno vojaško zgodovino. Leta 1991 so namreč
iz vojašnice zapeljali prvi tanki Jugoslovanske ljudske
armade. Vodička v Pivki nas je prijazno sprejela in nas
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Izlet je bil všeč vsem, predvsem pa fantom. Ob koncu
se v imenu vseh sošolcev lepo zahvaljujem Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Ribnica, ki
nam je izlet omogočilo in financiralo.
Saša Turk
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Stran društva upokojencev
Že krepko smo zakorakali v leto 2019! Prav hitro se leto obrne, hitro se spreminjajo letni časi
in s takšnim tempom delamo tudi v društvu.
Kmalu, točneje 10. marca, bomo potegnili črto pod lansko leto in tudi v društvu pogledali,
kako uspešni smo bili. Zato vse, posebno nove člane, vabimo na:

OBČNI ZBOR ČLANOV
DRUŠTVA UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK,
KI BO V NEDELJO, 10. 3. 2019, V KTC-JU,
S PRIČETKOM OB 14.00 URI.
Kot sem omenila zgoraj, se letni časi hitro spreminjajo. Pomlad je pred nami, za nami pa kulturni praznik.
Februar je mesec kulture, zato je prav, da preberemo
tudi kakšno pesmico, pesmico naše članice Fani Debeljak:
OBISK POMLADI
V goste se pomlad je povabila,
neslišno tal se dotaknila,
iz spanja naravo prebudila.
Sonce z žarki zemljo poljublja,
kakor princesko nežno prebuja.
Vetrič z drevjem se igra,
o pomladi šepeta.

Poleg delavnic smo se udeležile tudi več aktivnosti, kot
so: ogled rokodelske razstave vseh vodij delavnic in udeležencev, ki so se prvič udeležili srečanja, predavanje o
pripravi in vodenju rokodelskih delavnic, predavanje o
zdravi prehrani in degustacija medu, predavanje o varnosti v prometu, ogled izolskih parkov, udeležile pa smo
se tudi zaključnega večera z razstavo vseh izdelkov, ki
smo jih udeleženci izdelali na delavnicah.
En dan delavnic sta nas obiskala predsednik ZDUS Janez Sušnik in podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, ki
sta si z velikim zanimanjem ogledala, kako ustvarjamo.

Slišale so ptice ga prek morja,
vrnile se z juga daljnega.
Iščejo družice, gnezda spletajo,
z ženitveno melodijo dvorijo.
Lepa si, pomlad, kakor dekle mlado,
nežno z radostjo obdano.
Ob lepoti tvoji vse se pomladi,
preženeš temne, mračne dni.
Foto: Janez Strojan

DELAVNICE V IZOLI
Članice našega društva smo se že tretje leto zapored
udeležile Rokodelskih delavnic Delfin, ki vsako leto
potekajo v mesecu decembru v hotelu DELFIN v Izoli. Letos sta se jih poleg mene udeležili še Mirjana in
predsednica Marija, iz celotne Slovenije pa je bilo 160
udeležencev iz 68 društev upokojencev.
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Mirjana se je udeležila delavnice
izdelave košarice iz ratana.
Sama pa sem se med drugim
udeležila tudi delavnice opletanja
stekleničke z vrbovimi vejami.
Mirjana
Foto: Marija Turk
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osnovne šole, kjer so bile razstavljene tudi smrečice. Razstavljeno
je bilo okoli 30 župnekov, poprtnikov oziroma božičnih kruhov.
Poleg naših članic so s svojimi
župneki na razstavi sodelovala
tudi sosednja društva – Draga in
Sodražica ter tudi Prezid.
Anica Car že nekaj let zapored potoški župnek predstavi učencem 8.
razreda. Decembra so pripravili in
spekli kar štiri župneke ter golobičke.

Foto: Marija Turk

PRAZNIČNI OBISK NAŠIH ČLANOV NA
DOMU
Tudi letos smo pred in med prazniki na domovih in
v domu starejših občanov na Hribu obiskali vse naše
člane, ki se zaradi bolezni in starosti ne morejo odzvati
našim vabilom na različne prireditve in srečanja. Tinca in Anica sta obiskali in odnesli majhno pozornost
po vaseh, predsednica pa je obiskala vse naše člane v
DSO-ju. Vsem trem se zahvaljujem, da so si vzele čas
in tudi poklepetale z vsemi, ki so jih obiskale, saj so bili
prav vsi obiska zelo veseli.

KRAŠENJE SMREČIC
Poleg razstave župnekov je v osnovni šoli istočasno
potekala tudi razstava smrečic v domeni Turističnega
društva Loški Potok. Tudi naše društvo je sodelovalo
in okrasilo smrečico z angelčki iz krep papirja in snežinkami. Vsi obeski so bili narejeni ročno, snežinke pa
iz recikliranega materiala – lončka, ki ostane po gorenju čajne svečke.

erl
haarr in Tinca Košm
Anica Moh

RAZSTAVA ŽUPNEKOV OZIROMA BOŽIČNIH
OBREDNIH KRUHOV
26. 12. 2018 smo v društvu organizirali in pripravili že
4. razstavo župnekov. Potekala je v zgornji avli potoške
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Marija Turk

ČLANARINA ZA LETO 2019
DELAVNICE ROČNIH DEL
Delavnice potekajo enkrat tedensko, pozimi nam prostore prijazno odstopi Dom starejših občanov Loški
Potok. Do marca, ko bomo imeli razstavo, se ukvarjamo s krašenjem steklenic v različnih tehnikah – od
servietne tehnike, kjer steklenico okrasimo s papirnatim servietom, do krašenja z različnimi vrvmi, volno,
čipko, das maso, steklenice smo pobarvali tudi z barvami za steklo …
Letos so – zelo pohvalno – delavnice res dobro obiskane. Skoraj vedno se nas zbere kar okoli 15 članic in dve
uri mineta res hitro.
Vse izdelke na temo STEKLENICA bomo razstavili v KTC-ju en dan pred občnim zborom. In na kaj
pomislimo, ko pravimo steklenica: steklenica je višja
steklena posoda za tekočine z ozkim, podolgovatim
grlom. Steklenica je lahko različnih prostornin: litrska,
pollitrska, lahko je različnih oblik: okrogla, ploščata,
trebušasta, različnih barv, termo steklenica, steklenica
z dvema stenama, steklenica za vina, pivo, žganje, lahko je steklenica olja, slatine, lahko je tudi porcelanasta,
plastična oziroma pločevinasta. In prav takšne boste
videli na novo »oblečene« na naši razstavi. Že sedaj vas
vabimo, da si razstavo ogledate, saj bo res zanimiva.
Nekaj izdelkov pa vam vseeno pokažem:

Konec meseca januarja smo pobirali članarino društva
in članarino za vzajemni posmrtninski sklad, ki ga vodijo na Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki ima sedež v Ljubljani. Obe članarini sta ostali enaki kot lani,
torej članarina društva 10 € in članarina VPS 12 €. Če
ju še kdo ni poravnal, prosim, da to stori čim prej.
Do konca februarja letos je k društvu pristopilo 10
novih članov, česar smo zelo veseli. Ob tej priložnosti
vabim tudi vse ostale upokojence, ki se nam še niso
pridružili, in vse, ki bi radi podprli naše društvo, da
se včlanijo in postanejo naši člani oziroma podporni
člani. Podporni člani imajo ravno tako vse pravice in
dolžnosti in so enakovredni ostalim članom. K društvu
lahko pristopijo kadarkoli, v celem koledarskem letu.
Nekaj fotografij naših novih članov:

Meta Buček
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Fani Debeljak

NAŠE POLJE
Skozi okno doli gledam, kjer ravno je polje,
ob deževju močnem spremeni se v morje.
Priletijo race, včasih tudi galebi,
ki za ribami so na preži.
Hiše ob obali se gledajo v zrcali,
mladina s čolnom na morje se odpravi.
Čoln po vodni gladini drsi,
tja pod gozd, nad vrbami.
Lepo je sinje morje,
a ljubše mi naše je zeleno polje.
O tej lepoti govori Fanikina pesmica – travniško polje, 4. 2. 2019. Foto: Igor Novak

PLAN DELA:
Marec:
■ 9. 3. – otvoritev rokodelske razstave naših članov na
temo STEKLENICE
■ 10. 3. – zbor članov našega društva
■ 23. 3. – praznovanje materinskega dne (večerja) –
prijave zbirata predsednica in tajnica
April:
■ priprava velikonočne razstave v organizaciji Turističnega društva Loški Potok
■ 27. 4. – plavanje in pohod v Izoli, prijave zbirata
predsednica in tajnica; gremo samo v primeru, če
bo več kot 25 prijav
Prav tako bodo enkrat tedensko potekali delavnice ročnih del in pohodi po okolici Loškega Potoka. Vse aktiv-

nosti bodo potekale po dogovoru. Pohodi pa so odvisni
tudi od vremena. Za več informacij pokličite predsednico oziroma tajnico društva. Vabimo, da se naših aktivnosti udeležite v čim večjem številu.

SMEH NE ŠKODI:
Upokojenec Feliks za volanom, ko ga ustavi policist:
»Gospod, ste kaj popili?«
Korel: »Ne, nič.«
Mož postave strogo uradno: »Bova testirala, povejte
abecedo nazaj!«
Korel se zbere: »Ž z v u t š s r p o n m l k j i h g f e d
č c b a.«
Mož v modrem: »Neverjetno, jaz tega ne bi mogel
niti trezen.«
Korel: »Jaz tudi ne.«
Za Vas zbrala, pripravila, fotografirala in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva

PO PATUOŠKU
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KULTURA

OTVORITEV RAZSTAVE POTOŠKI LIKOVNIKI
KTC je spet odprl svoja vrata za kulturne dogodke! Po
zaslugi občine in lesne zadruge, ki je začasno prevzela
objekt, bomo lahko potoška društva spet organizirala kakšen zanimiv dogodek. Prvi dogodek, ki smo ga
organizirali v sredo, 30. 1. 2019, je tako bila razstava
potoških likovnikov.
To je druga tovrstna razstava – prva je bila pred 11 leti
v osnovni šoli dr. Antona Debeljaka. Na razstavi se
predstavlja 13 likovnikov: Marija Anzeljc, Alojz Bartol, Ana Kastelic, Rudi Košmrlj, Marjan Košir, Marjan
Križ, Tanja Križ, Lili Mohar, Mira Morović, Marjana
Oražem, Lucija Ruparčič, Vera Pirc in Majda Žakelj.
Ogledate si lahko 34 slik in izdelke iz gline. Izbor motivov za razstavo so avtorji naredili sami – na ogled so
tihožitja, značilni pogledi na Tabor in retijsko dolino
ter prizori iz narave v različnih letnih časih, gozdne in
druge živali, od glinenih izdelkov pa skulpturi dveh
dam ter ročno izdelani krožniki, skodele in vaze ter
predlog spominka z motivom Tabora. Med slikami so
tudi tri slike pokojnega Alojza Bartola, ki izvirajo iz
časov pred letom 1990, najstarejša je iz leta 1965.
Avtorji so podrobneje predstavljeni na spremnem lističu. Njihove poti do likovnega izražanja so bile zelo različne, nekateri med njimi so za čopič resneje poprijeli
šele po upokojitvi. Nekateri avtorji so svoj likovni izraz
oblikovali v okviru likovnih društev, delavnic, tečajev,
prireditev ex tempore, drugi ga raziskujejo kot samouki. Skoraj vsi se udeležujejo potoških likovnih srečanj,
ki jih na različne teme organiziramo v Loškem Potoku

že 15 let. Nekatere je prav likovno srečanje v Loškem
Potoku spodbudilo, da v sebi prebudijo likovno žilico.
Kar nekaj potoških likovnikov se je izobraževalo tudi
na likovni šoli LICE v Ribnici.
Razstava bo na ogled do konca februarja v času, ko je
odprt KTC, to je pretežno dopoldne. V času trajanja
razstave bosta organizirani dve vodenji, o čemer bo
javnost posebej obveščena.
Hvala vsem razstavljavcem, Maticu Moharju za glasbeno popestritev dogodka, članicam turističnega društva
za pogostitev in vodji KTC, Tatjani Begič, za pomoč
pri organizaciji dogodka.
Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok

LETA 2018 JE BILO ROJENIH 15 OTROK
Za minulo leto moramo žal ugotoviti, da je število novorojenčkov kar za polovico manjše od
števila tistih, od katerih smo se
morali posloviti. Enako število je
bilo tudi leta 2015.
V letu 2018 so bili starši ob
rojstvu novorojenca v skladu s
Spremembo Odloka o enkratni
denarni pomoči za novorojence
v občini Loški Potok (Ur. list RS,
štev. 94/2014) upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini
300 EUR. Pogoj za prejem te pomoči je, da imata eden od staršev
in otrok prijavljeno stalno prebivališče v naši občini. Podatki, ki
so navedeni v nadaljevanju, so
povzeti iz teh vlog.
Lani je bilo v naši občini rojenih
petnajst otrok, kar je osem manj
kot v letu 2017. Ob tem velja
omeniti še to, da so nekateri starši s svojimi otroki v občini prija30

vljeni samo zaradi denarne pomoči in se čez pet let ti
otroci ne vpisujejo v osnovno šolo v naši občini. Škoda.
Od petnajstih novorojenčkov je bilo pet deklic in
deset dečkov. Novorojenčki imajo stalno prebivališče
v naslednjih vaseh:
na Hribu dva dečka,
v Malem Logu ena deklica in en deček,
v Retjah ena deklica in trije dečki,
v Srednji vasi pri Dragi ena deklica,
v Srednji vasi v Loškem Potoku en deček,
v Šegovi vasi ena deklica in en deček,
v Travniku ena deklica in dva dečka.
Deklice so dobile imena (našteta so po abecedi): Ajda,
Hana, Karolina, Lana in Maša.
Dečki pa so: Aleks, Anej, Anže, Bine, Erik, Filip, Jošt,
Liam, Maj in Nejc.
Tudi lani so vsi starši novorojenčkov poleg pomoči iz
občinskega proračuna prejeli copatke za svoje malčke,
ki so jih spletle upokojenke, in njihovo iskreno čestitko. Pozornosti so se razveselili in se zanjo zahvalili.
Mislim, da je prav, da vsem staršem, ki so jih razveselili
novi družinski člani, iskreno čestitamo tudi bralci Odmevov. Naj jim malčki lepšajo skupne družinske dni.
Mojca Lavrič

Odmevi
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KRAŠENJE SMREKIC 2018
Lansko leto je že podalo roko letošnjemu, ob mili zimi
in obilnem deževju so tudi smrekice že malo pozabljene. A tudi leto 2018 smo zaključili z osmim krašenjem
smrekic. Kot vsa leta do sedaj je smrekice krasilo 9
šolskih razredov, oddelki vrtca so skupaj okrasili eno
smrekico, društva in posamezniki pa 7 smrekic. Sodelovali so: Društvo upokojencev Loški Potok, Društvo
upokojencev Sodražica, Lili Mohar, Marija Anzeljc z
vnuki, Ribn'ške kvačkar'ce in Dom starejših občanov,
enota Loški Potok. Smrekice so bile na ogled v srednji in zgornji avli potoške osnovne šole na dan božično-novoletnega koncerta skupaj z razstavo župnekov
in velikimi potoškimi sankami – hitrcami, ki jih je na
novo naredil Simon Levstek.

Okrašene smrekice si je ogledala in jih ocenila komisija v sestavi: Helena Bambič, Andreja Košmerl in Mira
Morović. Otroci so nagrade dobili na zadnji šolski dan
pred novoletnimi počitnicami. Zanje so poskrbela
potoška podjetja oziroma podjetniki Benles, Elmar Elektroinštalacije Aleš Marjanovič s. p., Riko Ekos ter
Gostilna in picerija Ana.

Prvi, četrti in deveti razred so prejeli bone za pico v
Gostilni in piceriji Ana, drugi pa so dobili sladka darila. Društva in posamezniki so prejeli plakete, prvo
mesto je zasedlo Društvo upokojencev Sodražica, drugo Lili Mohar in tretje Turistično društvo Loški Potok.
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Čeprav je to že osmo krašenje, ni videti, da bi izvirnost v ekipah kakorkoli usihala, temveč se še krepi,
saj poglobljeno delo spodbuja vedno nove zamisli.
Prihodnje leto bomo tem zamislim dali novega vetra
v jadra, saj predvidevamo pripravo celotne (manjše)
božično-novoletne smrekice in ne le okraskov.
Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok
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UTRINKI IZ VRTCA
Mesec december je bil tudi v vrtcu poln dogajanja in različnih aktivnosti.
Ponovno so nas povezovali ustvarjanje, druženje, glasba, petje in ples. Krasili smo igralnice, izdelovali okraske in
čestitke, okraševali smrečice … V praznični čas smo zakorakali polni novih pričakovanj.
V začetku meseca decembra smo priredili popoldansko druženje skupaj z otroki in starši. Obiskal nas je gospod
Stane s harmoniko, za najlepši zaključek pa je k nam prišel tudi dedek Mraz.

PRAVLJIČNI SPREHOD PO GOZDU
Mesec december, čas praznikov, okraševanja, obdarovanja, dobre volje, radosti … in ravno zato smo se
odločili, da pripravimo druženje s starši, starimi starši,
sestricami in bratci.

Druženje smo si zamislili z dogodkom v telovadnici.
Pripravili smo različne kotičke, to so bili bazar z različnimi izdelki (svečniki, nakit, mila, obeski za ključe, božična trava), poslikava obrazov, sejem rabljenih knjig,
plesni kotiček, gibalni kotiček in kotiček za okrepčilo
– s kokicami, piškoti in čajem.

Ko so starši, otroci, babice, dedki, sestrice in bratci
prihajali v telovadnico, smo jih najprej pozdravili,
predstavili naš dogodek, posamezne kotičke, nato pa z
odštevanjem prižgali lučke in se začeli zabavati.
32

Starši in otroci so lahko odšli po žetone, da so si pri
sovi in njeni pomočnici izmenjali knjige, s prostovoljnimi prispevki so si pri gospe Božičkovi izbrali izdelek,
šli so v plesni brlogec, kjer so z vzgojiteljicama plesali in se gibali, na lastno odgovornost so odšli skakat
po blazinah, k jelenčku Rudolfu so odšli po kokice,
ki jih je pekel v mikrovalovnih pečicah, vzeli so si čaj,
piškote, ki so jih spekli otroci iz skupine Metulji, in se
tako malce okrepčali. Nekateri so imeli možnost, da se
usedejo na klopi in preprosto opazujejo in občudujejo
pravljični sprehod po gozdu. Otroci so uživali, imeli
so polno energije, interesa in volje do druženja in sodelovanja.

Vzgojiteljice smo bile vesele, saj nam njihovo zadovoljstvo in nasmehi na obrazih dajo še več energije in
volje za nadaljnja skupinska druženja.
Urška Levstek Bartol
Foto: Vanja Mihelič
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DRUŽENJE S HARMONIKARJEM

Nato pa je v dvorano vstopil nihče drug kot dedek Mraz.

Da bi imeli decembra malce drugačno dopoldne, smo
v vrtec povabili harmonikarja Stanka Modica. Z veseljem se je odzval našemu povabilu in nam z zvoki harmonike popestril dopoldne.

Bradatega dedka izpod Triglava so otroci veselo
pozdravljali, pozorno poslušali njegove besede, se mu
smejali. Ker obstaja veliko pesmi o dedku Mrazu in jih
otroci precej dobro poznajo, so mu v zahvalo za njegov
obisk tudi zapeli.

Otroci in vzgojiteljice iz vseh skupin smo se zbrali v
skupnem prostoru in skupaj z njim peli, vriskali, plesali, se smejali, predvsem pa uživali in sproščeno preživljali dopoldne.
Urška Levstek Bartol
Foto: Andrej Starc

STARI DOBRI DEDEK MRAZ …
Tudi letos je prišel med nas.
V decembru nas je skupaj s čarodejem Joletom Coletom obiskal v šolski telovadnici in tako razveselil naše
otroke. Čarodej Jole Cole je osvojil otroška srca z otroško magijo. Otrokom je prikazal nekaj smešnih in zabavnih čarovnij, pri čemer so mu pomagali tudi otroci.
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Na koncu so otroci dobili tudi skupinska darila, ki v
tem času ne smejo manjkati. Glavni cilj obiska je bil
razveselitev otrok in cilj smo dosegli, iskrice v očeh so
se prižgale.
Obljubil nam je še pošiljko snega in obljubo tudi držal.
Vanja Mihelič
Foto: Meta Bartol
33

LOKALNE PRIREDITVE

VESELI DECEMBER V DRAGARSKI DOLINI
Veseli december je zagotovo eden izmed najbolj čarobnih in radostnih mesecev v letu. Ne samo da je vse lepo okrašeno, da se vsepovsod vse lesketa, ampak je to tudi čas, ko se najbolj družimo, se obiščemo in si zaželimo veliko
lepega.
V vsakdanji naglici nam zmanjka časa za stisk dlani, za lepe želje, za pohvale, za pogovore. Čisto razumljivo, saj smo
vsi vpeti v vrsto dogodkov, dejavnosti in vsakdanjih opravil, da nam včasih sploh ne gre zameriti, ker enostavno ne
zmoremo vsega. Lepo besedo pa premoremo vsak dan, vsaj za naše bližnje, tu pa opravičila ne iščimo. Ker ga ni.

Z NOVOLETNIMI DELAVNICAMI V
ČAROBNI DECEMBER

Z MIKLAVŽEVIM POHODOM PO
ZASNEŽENIH GOZDNIH POTEH

Veseli december smo obeležili tudi v Kulturno-športnem
društvu Draga. V čarobni praznični čas smo vstopili z novoletnimi delavnicami za male krajane. V soboto, 8. 12.
2018, smo se z otroki Dragarske doline zbrali v Podpreski
v domu krajanov.
Ana nam je v krogu prebrala pravljico o Božičkovih palčkih. Knjigo z božičnimi zgodbami pa je kulturno-športno
društvo podarilo izžrebanemu otroku. Ustvarjali smo v
pozitivnem vzdušju ob praznični glasbi.

Tudi v zimskem času je
lepo, če gremo hodit.
Mogoče še lepše, ker
je narava odeta v belo
snežno odejo. V KŠD
Draga že nekaj let zapored
organiziramo
zimski
Miklavžev pohod. Letos
smo ga organizirali v
soboto, 15. 12. 2018.
Hodili smo po zasneženih
poteh. Gozd je bil v zimski
belini čudovit. Krajši
postanek smo pohodniki
imeli pri farni cerkvi v
Dragi, kamor nam je
vedno dostopen in marljiv
Ivo Dražetić pripeljal
nekaj sladkih dobrot ter vroč čaj, ki nas je v tistem
mrzlem zimskem dnevu res ogrel. Hoja ni bila naporna
in po nekaj urah smo prispeli na cilj v dom krajanov v
Podpresko. Tam nam je Miklavž pustil darilce. Mi pa smo
komaj čakali na topel obrok, ki nam ga je pripravila Marija
Dražetić. Njeno obaro smo vsi pohvalili. Najbrž je bila res
zelo okusna, a priznati moramo, da smo jo po nekaj urah
hoje v zimskem mrazu tudi komaj čakali. In zaslužili smo
si jo. Malo smo se še družili, potem pa smo se dobre volje
poslovili in odšli vsak svojim pričakovanjem naproti.
Tudi drugo leto
bo zima. Tudi
drugo leto bo
Miklavž. Tudi
drugo
leto
bomo MI. Pridite na zimski
Miklavžev pohod. Tudi če nas
je malo, smo
pa tisti ta pravi,
ki si vzamemo
čas in ki nam
je mar, da se še
družimo.

Izdelovali smo novoletne voščilnice, smrečice in druge
novoletne okraske. Lepili smo, barvali in izrezovali ter
ustvarili zelo zanimive novoletne izdelke. S svojim delom
smo bili zelo zadovoljni. Na koncu smo se okrepčali s toplim čajem in se posladkali s piškoti.

Foto: Mojca
Osvald

Foto: Mateja Muhič
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MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V
PODPRESKI
Mogoče se še premalo zavedamo, kako pomembno je, da
se otroci, odrasli in starejši družimo. Še vedno se lahko na
ta način učimo drugi od drugih. Premalo je takih druženj,
a mi tako druženje ohranjamo. V Društvu upokojencev
Draga in v Kulturno-športnem društvu Draga organiziramo v mesecu decembru medgeneracijsko srečanje.
Prav je, da se ravno v čarobnem mesecu, ko se vse iskri,
iskrijo tudi naše oči, ko na oder stopijo naši najmlajši.

Kljub temu da so se septembra zaprla vrata naše prisrčne
podružnične šole v Podpreski, smo z otroki izpeljali krajši
praznični program. Dejstvo, da se zapira šola, ki je imela domačnost, dušo in prijaznost, smo težko sprejeli. No,
pravzaprav se mogoče niti nismo še sprijaznili, sprejeti
pa smo nekako morali. Otroci pa so kljub temu, da šole
v našem kraju ne obiskujejo več, nastopili na medgeneracijskem srečanju. Deklamirali so, prepevali in igrali na
inštrumente. Lina Poje in Klara Križ sta čudovito vodili
program. Na odru pa smo z iskricami v očeh spremljali
Anejo Cimprič, Ano Lavrič, Ažbeta Turka, Miha Križa,
Stelo Poje, Lariso in Oto Rovan, Saro Malnar in Elo Muhič. Vsem otrokom čestitamo za program. In staršem se
zahvaljujemo, da so jih bili pripravljeni pripeljati kljub
vsem obveznostim, ki jih imajo otroci že v šoli.
Skozi ves program
pa so nas spremljale
tudi pesmi vokalne
skupine Binklariji.
Z lepimi melodijami, kot so Jelenček
Rudolf, Smrečica, oj
smrečica, Bela snežinka Večernica in še
druge, so nam še bolj
približali ta praznični
čas.
Čisto na koncu pa so
se nam na odru pridružile zelo zanimive plesalke v črno-beli opravi. S svojim plesom so nas nasmejale, razvedrile in malce zmedle. Kdaj je katera dvignila nogo, pa
še zdaj ne vemo …
In tega lepega popoldneva se nam je v domu krajanov
pridružil tudi dedek Mraz. Ker je v daljno mrzlo deželo
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prispel glas o pridnih
otrocih iz naše Dragarske doline, se je
potrudil in jih prišel
obiskat. A ne samo
obiskat, ampak tudi
obdarit.
Vsakemu
otroku je prinesel darilo. Dedek Mraz je
dober mož, zato se mu
zahvaljujemo za obisk
in mu sporočamo, da
smo veseli, ker je oblekel zimski plašč, ker si je nadel
kučmo, ker je s polnim košem daril naslikal nasmeh na
obraz naših otrok. Dedek Mraz, želimo ti obilico zdravja
in dobre volje, da boš še prišel med nas.

Da je dedek Mraz lahko obdaroval naše male krajane,
so omogočile vaške skupnosti Trava, Srednja vas, Draga,
Podpreska in Lazec. Vsak vaš prispevek je dobrodošel
in vi ste tisti, ki ste omogočili, da je bil koš poln. In prav
je, da je bil, ker brez naših malih krajanov tudi naš kraj
ne bi bil poln.
Vse obiskovalce pa smo pogostili z večerjo. Trije mladi
fantje, tudi bratje, ki obvladajo harmoniko in kitaro in ki
imajo radi naše kraje in tudi izhajajo iz naših krajev, pa
so poskrbeli za odlično domačo glasbo, ob kateri smo se
zavrteli in družili.
Po navadi končam z zahvalami. Naj tokrat končam takole. Vsi smo naš kraj. In vsi smo tisti, ki se bomo zanj
potrudili. Nismo samo organizatorji tisti, ki nekaj naredimo za naš kraj. Zelo pomembni ste vsi tisti, ki prireditev obiščete. Komu pripraviti prireditev, če obiskovalcev
ne bo? Nima smisla. Z obiskom nas podprete in pokažete, da želite, da se še kaj dogaja. Kraj se vam bo zahvalil,
ker bo še živel naprej ob naši in vaši podpori.
Vse lepo v letu, ki je pred nami. Pazite nase in drug na
drugega. Ohranite lepe odnose in pridite na naše prireditve. Trudimo se. Glejte pozitivno in če vam kdo podari nasmeh, ga vrnite.
Foto: Ivo Dražetić
Zapisala: Nevenka Dražetić
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DVAJSETI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT POTOŠKIH
PEVSKIH ZBOROV
26. decembra 2018, na državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti ter na praznik po božiču – štefanovo, smo imeli potoški pevci še poseben praznik.
Praznovali smo dvajseto obletnico koncertov, ki so se
vsa leta odvijali na ta dan v času božično-novoletnih
praznikov.
Zamisel o božično-novoletnem koncertu potoških
zborov je zborovodjem predlagal takratni potoški župan Janez Novak. Spomini nehote uhajajo v tiste začetke in verjetno si nihče od nas, od tistih, ki še vedno
vztrajamo pri pripravah vsakoletnega božično-novoletnega koncerta, ni predstavljal, da bomo »zdržali«
dvajset let in verjetno še več. Prav gotovo pa tudi ne
Vlado Mohar, ki si je upal začeti s temi koncerti in verjeti v potoške pevce in pevke.
Torej, prvi koncert je bil 26. 12. 1998. Organizator tega
koncerta in še naslednji dve leti je bil Vlado Mohar, ki je
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bil takrat tudi predstavnik Loškega Potoka v JSKD, območni izpostavi Ribnica. Na skupnem srečanju z vsemi zborovodji smo se dogovarjali, kako naj bi koncert
potekal, koliko pesmi naj bi zapel vsak zbor, da bi bilo
dovolj programa, itd. Prav tista leta okrog leta 1998 in
nekoliko prej se je začel nekakšen razcvet zborovskega
petja v Loškem Potoku. V šoli je Jože Lovka vodil otroški pevski zbor, jaz pa mladinski pevski zbor in že pred
tem tudi dekliški pevski zbor Ave verum. Takrat nekako z najdaljšim pevskim stažem in z največ izkušnjami
je bil moški kvintet, ki ga je vodil Ivan Knavs iz Retij.
Prav tisto leto spomladi pa je bil na predlog takratnega
predsednika Planinskega društva Loški Potok, zdaj že
pokojnega Alojza Sterleta, ustanovljen Mešani pevski
zbor Planinskega društva Loški Potok pod vodstvom
Štefke Debeljak. Po številu pevcev v zboru je bil na
prvem božično-novoletnem koncertu najštevilčnejši
pevski zbor, saj je štel 26 pevk in pevcev.

Odmevi

LOKALNE PRIREDITVE

Vsako leto je božično-novoletni koncert na različne načine podprla Občina Loški Potok, organizacijo pa je od
prvih treh let dalje prevzela potoška osnovna šola. Prvi
koncert je potekal z nekoliko širšo predstavitvijo pevskih
zborov in razen otroškega pevskega zbora in moškega
kvinteta, ki sta zapela po tri pesmi, so ostali zbori zapeli
po pet pesmi, na kasnejših koncertih pa tudi po šest in
vedno še skupni pesmi Sveta noč in eno po dogovoru z
zborovodji. Vedno pa smo koncert pričeli s slovensko himno in ob posebnih obletnicah tudi z evropsko himno
ter tako počastili državni praznik dan samostojnosti in
enotnosti. Nekajkrat smo imeli tudi gostujoče pevce:
mešani pevski zbor Bloke pod vodstvom g. Jožeta Rajka,
orkester mladih harmonikarjev iz Cerknice, potoška narodno-zabavna ansambla Ugib in Potoški fantje, vokalno
skupino Sozvočje iz Ljubljane, v kateri sta prepevali tudi
naši domačinki Adela in Marija Anzeljc iz Retij. Tudi letošnji 20. božično-novoletni koncert se je začel s slovensko himno, ki so jo zapeli fantje vokalne skupine Potoški
fantje, prisluhnili smo nagovoru potoškega župana Ivana
Benčine in sledil je koncertni program potoških pevskih
zborov. Vsak nastopajoči zbor oziroma sestav je pripravil
svojo predstavitev zbora in njegovega delovanja in zapel
po dve pesmi. Veliko manj kot nekaj let nazaj. To pa zato,
ker so v naši občini v zadnjih letih nastale še nove pevske skupine. Leta 2012 se nam je na božično-novoletnem
koncertu prvič pridružila vokalna skupina Potoški fantje
pod vodstvom Mojce Debeljak (sedaj poročena Troha),
leta 2016 še pevsko-instrumentalna skupina Binklarji
pod vodstvom Franca Ješelnika in naslednje leto še naše
potoške Povasenke. Ostali nastopajoči so bili, kot vsa leta
do sedaj, še otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole
ter dekliški pevski zbor Ave verum, vsi trije pod mojim
vodstvom, in mešani pevski zbor pod vodstvom Štefke

Debeljak, ki pa se je prav letos, po dvajsetih letih, iz Mešanega pevskega zbora Planinskega društva Loški Potok
preimenoval v Cerkveni mešani pevski zbor Tabor.
V teh dvajsetih letih je na božično-novoletnih koncertih
prepevalo veliko pevk in pevcev in verjetno se ne da
prešteti ur pevskih vaj, ki so bile temu namenjene, in
ne izmeriti dobre volje, ki so jo potoški pevci in pevke
ter zborovodje vlagali v svoje delo ob pripravah na vse
božično-novoletne koncerte. Posebne pohvale si zaslužijo
pevci, ki so prepevali tudi v dveh pevskih zborih hkrati.
Imena pevskih zborov so do pred nekaj let ostajala ista, v
samih sestavah pa so se pevci in pevke pogosto menjavali.
Vsekakor je najstalnejši v svoji sestavi, pa čeprav nekoliko
v manjšem številu kot pred dvajsetimi leti, mešani pevski
zbor pod vodstvom Štefke Debeljak.
No, to je bilo na hitro prvih dvajset let. Kaj pa naprej? Verjamem, da so skrbi odveč, vsaj glede na to, koliko pevskih
sestavov je nastopilo na zadnjem božično-novoletnem
koncertu in da je vsako leto to najbolj obiskana prireditev
v naši občini.

Marija Montanič

NOVOLETNO PRAZNOVANJE
Leto je naokrog in zopet nas je obiskal dedek Mraz. S polnim košem
daril je prišel v gostilno Pri Puglju in obdaril otroke z motnjami v
duševnem razvoju, naše otroke. Kakšno veselje jih je bilo gledati,
ko so prejemali darila! Da so bila res zaslužena, so tudi pokazali.
Vsi tisti, ki to zmorejo, so nam zapeli, zaigrali in zaplesali v novih
nošah. Hvala vam, otroci. To je bilo za nas starše najlepše praznično
voščilo.
Katjina mama
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KONCERT BOŽIČNIH PESMI DEKLIŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA AVE VERUM
le-teh ima že slovenske prevode
besedil, zato smo predstavile nekatere ljudske in umetne božične pesmi drugih narodov v slovenskih prevodih, nekatere pa v
originalih – v angleškem jeziku.
Za zaključek koncerta smo zapele pesem »Naučil si me živeti« v zahvalo staršem in vsem,
ki spremljajo mlade na njihovih
poteh odraščanja.
Vsem, ki ste si to zimsko soboto vzeli čas in prišli na naš
koncert, se lepo zahvaljujemo.
S tem ste pokazali, da ne cenite samo glasbe, ampak tudi trud
in delo, ki ga z dekleti vlagamo
ob sobotnih pevskih vajah in se
tako z veseljem pripravljamo na
sodelovanje pri svetih mašah, na
koncertih in drugih nastopih.
Božično-novoletni čas je za marsikoga najlepši v letu.
Praznično vzdušje v družinah in v krogu prijateljev ob
koncu leta nekako umirja hitri tempo življenja, ki ga
živimo skozi vse leto. Nove vzpodbude za naprej nam
pogosto dajejo najlepše želje, izrečene v besedah sreča, zdravje, veselje, zadovoljstvo. Glasba pa je tista, ki
tem besedam v prazničnih dneh božiča in novega leta
daje še žlahtnejši pomen. Podoživljamo jih v ljudskih
in umetnih pesmih, ki so jih ustvarili glasbeniki iz globokega spoštovanja in doživetja božične noči.

Marija Montanič

Ob zaključku letošnjega božičnega časa, 26. januarja
2019, smo z dekleti pevskega zbora Ave verum v cerkvi
sv. Lenarta na Taboru pripravile samostojni koncert
božičnih pesmi. S pripravami smo začele jeseni na
intenzivnih vajah v Izoli in nadaljevale z vajami ob
sobotah in večkrat tudi ob petkih. Ker so se božični
prazniki hitro bližali, z njimi pa tudi vse obveznosti,
ki jih imamo v teh dneh kot cerkveni pevski zbor, pa
tudi priprave na božično-novoletni koncert, so se naše
pevske vaje velikokrat podaljšale, posebno kadar smo
vadile z Alenko Bojc s klavirsko spremljavo.
V uvodnem delu koncerta smo želele z ljudskimi in
umetnimi božičnimi pesmimi za trenutek obuditi sveti
večer in premišljevanje ob jaslicah. V nadaljevanju so
sledile pesmi, katerih sporočilo nas v spominih vrne v
otroštvo k našim družinam ob jaslicah in k tistemu nepozabnemu skrivnostnemu otroškemu pričakovanju.
Pesmi iz sveta zabavne glasbe na to tematiko vedno še
bolj pritegnejo in nekaj teh je sestavljalo tudi naš koncertni program. Tako stari kot mladi pa radi prisluhnemo tudi božičnim skladbam v tujih jezikih. Veliko
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SREČANJE CERKVENIH OTROŠKIH ZBOROV NA RAKOVNIKU
Vsaki dve leti Salezijanska mladinska pastorala ob
prazniku sv. Janeza Boska (konec januarja ali začetek
februarja) organizira v cerkvi Marije Pomočnice na
Rakovniku že tradicionalna srečanja otroških pevskih
zborov, na katerih že nekaj let sodeluje tudi cerkveni
otroški pevski zbor »Sončni žarek« iz naše župnije.

Med sveto mašo je bilo čutiti otroško navdušenje,
navdušenje, ki so ga mladi pevci prav gotovo odnesli
tudi domov. Tudi jaz sem ga ob pogledu na vso to
otroško radost in veselje.

Ta nedelja je bila poseben dan, ki nam bo še dolgo ostal
v spominu.
Marija Montanič
Čeprav v nekoliko manjšem številu,
smo sodelovali tudi letos. V nedeljo,
3. februarja, se je na Rakovniku zbralo
okrog devetsto otrok iz vse Slovenije –
55 cerkvenih otroških zborov.
Že kmalu po 11. uri smo se začeli zbirati
pred cerkvijo na Rakovniku. Okrog 12.
ure se je pričela pevska vaja z orkestrom
pod vodstvom dirigentke Polone Stegu.
Vsi pevski zbori smo se začeli pripravljati
na ta dogodek že jeseni, saj je bil
program kar obširen (15 skladb). Pevska
vaja s spremljevalnim orkestrom je bila
drugačna kot običajna, ampak ni bilo
težko. Bilo je čudovito prepevati v tako
številnem pevskem zboru z drugimi,
ubrano, z veselim srcem in navdušenjem.
Sledili so odmor, malica, sprehod po
okolici do votline Lurške Matere Božje
in fotografiranje pred kipom Don Bosca.
Ob 15. uri se je pričela sveta maša, ki jo
je daroval duhovnik salezijanec Klemen
Balažic in nas nagovoril z besedami Don
Bosca o svetosti in veselju. Z njim smo se
srečali že pred cerkvijo, poklepetali in se
skupaj fotografirali. G. Klemena potoški
pevci poznamo, saj prihaja k našim
nedeljskim bogoslužjem, kadar je naš
g. župnik Bojan odsoten.
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RIBNIŠKI PASIJON BO NAGOVORIL SODOBNEGA ČLOVEKA

Ribniška pasijonska družina, katere člani prihajajo iz
več občin, je tudi letos strnila vrste in v mesecu aprilu
si bomo lahko ogledali že trinajsto gledališko-glasbeno
uprizoritev trpljenja Jezusa Kristusa. Letošnji Ribniški
pasijon bo vseboval moderne elemente. Govoril bo o
daritvi Jezusa in o tem, kako se človek sooča s sedmimi smrtnimi grehi. Živimo v obdobju, ko morala in
etika izgubljata na veljavi, ko je greh postal vrlina in
se ga celo nagrajuje namesto kaznuje. Zato bo tokrat
izpostavljena tema, kako se moderni človek in kristjan
sooča z moralo in grehom. Vsak kristjan vsakodnevno prihaja v skušnjave in je razpet med tem, kar ga
uči vera, in tem, kar mu narekuje moderna družba. V
času, ko štejejo smeški in všečki ter kraljujejo nove tehnologije, moderni kristjan išče svoj prostor pod soncem. Z letošnjim pasijonom, ki nosi naslov »Daritev za
grehe sveta«, želijo sporočiti, da se vsaka pot začne in
konča pri Bogu in da lažni bogovi na dolgi rok nimajo
možnosti.

Kako je mogoče, da vse to že toliko let uspeva skupini
prostovoljcev? Na eni strani gre zahvala manjšemu številu
predanih ključnih akterjev, ki v rokah držijo vse niti, mislijo na vse in delujejo na različnih področjih – od zbiranja
prijav sodelujočih, koordiniranja posameznih skupin, organizacije posameznih in skupnih vaj … do pospravljanja
po končani predstavi. Na drugi strani pa vsi ostali številni
posamezniki prispevajo kamenček v skupni mozaik. Sodelujoči med seboj čutijo povezanost in domačnost, med
njimi vlada sproščeno vzdušje. Ni jim žal številnih ur in
vloženega truda. Na koncu vsak iz sebe izvabi tisto najboljše, kar premore, in to podeli z obiskovalci.
Zagnani ustvarjalci uspejo leto za letom ganiti obiskovalce s svojim izvirnim podajanjem sicer znane zgodbe.
S svojo interpretacijo nas nikakor ne puščajo ravnodušnih. Nasprotno: Ribniški pasijon seže v srce. Ob tem pa
je med »pasijonci« veliko veselja. Začutite ga lahko ob
poslušanju zgoščenke, na kateri so zbrali najljubše avtorske skladbe, ki so se izvajale na uprizoritvah. Začutili
pa ga boste lahko tudi, če se jim pridružite ob uprizoritvi
letošnjega Ribniškega pasijona: 13. 4. ob 19.00 v športni
dvorani Sodražica in 22. 4. ob 19.00 v športnem centru
Ribnica. Vstopnine ni, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli.
Za Ribniški pasijon zbrala
Renata Mihelič

Foto: Matjaž Maležič

Ribniški pasijon ni le krščanska, temveč tudi kulturna
prireditev. Alenka Pahulje, koordinatorka območne
izpostave JSKD Ribnica, o Ribniškem pasijonu:
Ribniški pasijon je z vidika organizacije množice
sodelujočih, gledališke postavitve, glasbenega avtorstva
in zahtevne teme gotovo eden največjih projektov v naši
regiji. Spremljam ga že od vsega začetka in pogumno
je, da zmorejo snovatelji skoraj vsako leto pripraviti
nov program, z vrsto dodanih vsebin in s sodobnimi
pristopi. Odmevnost dogodka je zelo velika, saj Ribniški
pasijon ves čas spremlja množično občinstvo, ki uspe
zapolniti prostor na prostem ali velike športne dvorane,
ki sprejmejo 1000 obiskovalcev in več. Predvsem pa
gre za dinamičen proces ustvarjanja vseh vpletenih, ki
že trinajsto leto v naš prostor vnašajo svetopisemske
zgodbe, kot jih povečini drugje po Sloveniji ne izvajajo,
in tako izkazujejo svojo enkratnost.
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Decembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Kam skriti leva za božič.
Mali nadobudneži so jo kasneje tudi likovno upodobili. Na januarski pravljični urici so najmlajši
prisluhnili pravljici Feri je jezen. Izdelovali so lutko zmaja, ki bruha ogenj. Naši zvesti bralci pa prav
gotovo že nestrpno pričakujejo, katere zanimive knjižne novosti smo tokrat izbrali posebej zanje!
SARAH MORGAN
Čudež na Peti aveniji
Brezupno romantična Eva Jordan obožuje
božič. Morda bo letos praznike preživela
sama, toda ko se ji ponudi priložnost, da
popazi na razkošno stanovanje na Peti
aveniji, se je ne obotavlja sprejeti. Kje bi
lahko lepše praznovala božični čas kot na zasneženem
Manhattnu? A vseeno ni pričakovala, da bo stanovanje še
vedno zasedal prekrasni – in skrivnostni – lastnik. Pisatelj
priznanih kriminalk Lucas Blade doživlja pravo moro
pred božičem. Zaradi roka oddaje in bližajoče se obletnice
ženine smrti se zapira med štiri stene in družbo mu dela
samo žalost. Noče motenj ali okraskov in prav gotovo ni
vesel nepričakovanega obiska lepe in pretirano zgovorne
kuharice. A zaradi snežnega meteža stoletja mora Eva ostati
v njegovem stanovanju in Lucas se počasi odpre njenim
čarom. Bo ta božič končno pripravljen verjeti, da obstajajo
tudi srečni konci?

JOHN GRISHAM
Velika prevara
Mark, Todd in Zola so se vpisali na pravno
fakulteto, da bi kot odvetniki prišli do
pošteno prisluženih velikih vsot denarja in
bi s svojim delom pomagali spreminjati svet
na boljše. Toda zdaj, ko so tik pred diplomo
in opravljanjem pravosodnega izpita, so ugotovili, da so jih
potegnili za nos. Spoznali so, da so se zadolžili, da bi prišli do
diplome na tretjerazredni pravni fakulteti, medtem ko se od
dobrih služb lahko kar poslovijo. Ko izbrskajo podatek, da
je njihova fakulteta zgolj ena v verigi fakultet, ki iz študentov
izvabljajo denar za študentska posojila, se odločijo, da
bodo stvari uredili po svoje. Morda obstaja možnost, da
se izognejo odplačilu dolgov. Morda se lahko izognejo
svetovalnicam, bankam in fakulteti ter mimogrede dobro
zaslužijo. Toda najprej morajo prekiniti študij. In povrhu
vsega bi bilo kaj takega popolnoma nezakonito. Toda kateri
do vratu zadolženi študent ne bi pomislil na drugo možnost,
še zlasti, če ima v rokavu podatke, ki lahko razkrinkajo tako
veliko združbo, ki študente zvabi na limanice, da jih pripelje
na tretjerazredne fakultete, ki od njih zahtevajo vesoljske
vsote?

SOPHIE KINSELLA
Moje ne tako popolno življenje
Katie Brenner ima popolno življenje: živi
v Londonu in ima krasno službo – vsaj na
instagramu. V resnici najema majhno sobo, v
kateri ni prostora za garderobno omaro. Vsak
dan v mestnem prometu zapravi ure in ure, da
pride do službe, v kateri vnaša v računalnik rezultate anket,
in njeno popolno življenje na instagramu ni ravno njeno.
Mogoče pa nekoč? Katiejine sanje o popolnem življenju
v Londonu se razblinijo, ko jo njena nadrejena Demeter
Farlowe nepričakovano odpusti. Katie se je primorana vrniti
domov na kmetijo in očetu pomagati zagnati nov posel. Tri
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mesece pozneje se nadarjena in čudovita Demeter prikaže
kot gostja na njihovi kmetiji. Katie uzre svojo priložnost,
da se bo končno maščevala ženski, ki ji je tako ravnodušno
poteptala sanje. Toda ali ima Demeter res tako popolno
življenje? Morda pa imata vendarle več skupnega, kot se zdi
na prvi pogled.

VIRGINIE GRIMALDI
Ljubezen se skriva v majhnih stvareh
Francoska avtorica knjižnih uspešnic Virginie
Grimaldi humorno in obenem ganljivo
pripoveduje zgodbo o čudovitem izkustvu
ljubezni in notranje moči.
Julia pri dvaintridesetih letih bolj verjame v obstoj zobne
miške kot v srečo, saj se je njeno srečno življenje nenadoma
končalo. Kar naenkrat je ostala brez vselej stanovitnega
očeta, prihodnjega moža in predrage babice. Da bi se
izognila padcu v popolno depresijo, se odloči, da se bo
preselila in si poiskala novo službo. V domu za ostarele
Tamariska v Biarritzu na jugozahodu Francije potrebujejo
psihologinjo, ki bi nadomeščala delavko na porodniškem
dopustu. Julia ima sicer precej zadržkov glede ukvarjanja s
starejšimi ljudmi, toda ker gre zgolj za delo za določen čas,
ga sprejme. In ko začne delati v domu, se zave, da se nikoli
ni zares zanimala za življenja starejših. Toda postopoma
jih začne bolje spoznavati. V domu se stkejo resnična
prijateljstva, pretakajo se prave solze, zadoni pristen smeh in
Julia ugotovi, da se lahko veliko nauči prav od starejših. Se je
torej na tem kraju znašla zgolj po naključju?

TADEJ GOLOB
Leninov park
Tadej Golob je eden najbolj samosvojih
slovenskih avtorjev s tematsko izredno
raznolikim naborom del. Med pisci se je
pojavil s knjigo Z Everesta, v kateri popisuje
smučanje Dava Karničarja z najvišje gore sveta, na vrh katere
se je povzpel tudi sam. Nadaljeval pa je z biografijami Petra
Vilfana, Zorana Predina in Gorana Dragiča, z romanoma za
mladino Zlati zob in Kam je izginila Brina? ter z romanoma
za odrasle Svinjske nogice (nagrada kresnik 2010) in Ali
boma ye! Jezero je njegova prva kriminalka, kjer se srečamo
z inšpektorjem Tarasom Birso. Kriminalka Leninov park
prinaša nov primer inšpektorja Birse. V majhnem parku
sredi Ljubljane odkrijejo truplo ženske, ustreljene v glavo.
Dan kasneje na enak način umre moški na Metelkovi. Sta
umora povezana? Ljubljana se kuha v vročinskem valu,
v Sloveniji se po volitvah vzpostavlja nova oblast, Taras
Birsa pa ima že brez tega dovolj svojih težav. Mu bo vsemu
navkljub le uspelo razvozlati skrivnostna umora in najti
morilce?
S tem tudi zaključujem letošnji prvi pregled nekaterih knjižnih
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše
in prijetneje preživite preostanek letošnje zime! Radi in lepo se
imejte ter na svidenje spomladi!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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V SLOVO

V nebesih sem doma, od tega ne sveta,
nebes se veselim, tja priti si želim ...
(A. M. Slomšek)

ZAHVALA
V 90. letu je mirno zaspala naša draga sestra in teta

MARIJA CAR
(1929–2019)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, molitveni skupini iz župnije Ljubljana
- Šentvid in znancem, ki ste se poslovili od nje ter jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje,
sveče in sv. maše.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred ob slovesu,
pevskemu zboru za lepo zapete pesmi ter pogrebni službi
Komunale Ribnica.
Ohranili jo bomo v lepem spominu!
Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, ki nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, babice,
prababice ter tašče in tete

TEREZIJE TURK
(21. 10. 1928–23. 12. 2018)
iz Podpreske 26 A
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, ki ste ji kakorkoli pomagali in jo razveseljevali s
svojimi obiski. Lepa hvala zaposlenim v DSO Loški Potok
za vso oskrbo in dr. Petru Rusu za vso pomoč.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani ob bolečih trenutkih, hvala za darovano cvetje, sveče, darovanje maš in
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
ter Vesni Mikolič za govor.
Zahvala tudi gospodu župniku Bojanu Travnu za opravljen obred, pevcem ter Komunali Ribnica za vse storitve.
Žalujoči: vsi njeni

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
Tiho, mirno in spokojno je odšel v večnost
naš dragi mož, ata, dedek, pradedek in stric

ZAHVALA
ob izgubi dragega moža, očeta, starega očeta,
brata in strica

JOŽE KORDIŠ

ALOJZIJA KNAVSA

iz Retij (1935–2018)
V prelepem božičnem času je zaprl zadnji list v knjigi
življenja in se od nas poslovil naš ata Šiman.
Hvala vsem, ki ste njegovo zadnje slovo delili z nami.
Iskrena hvala za vse izrečene besede sožalja, stiske rok,
podarjene sveče, cvetje in svete maše.
Toplo se zahvaljujemo dr. Petru Rusu, patronažni sestri
Renati, ki sta skrbela zanj v času odhajanja, gospodu
župniku Bojanu, pevcem cerkvenega pevskega zbora in
Potoškim fantom za ganljivo petje.
Predvsem pa hvala, da ste si vzeli dragoceni čas in se v
tako velikem številu poslovili od ata Jožeta.
Naj se spočije med zvezdami.
Žalujoči: vsi njegovi
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V večnost odšla je tvoja duša,
tja, kjer tvoja zvezdica žari,
čeprav te tukaj z nami več ni,
si v naših srcih ti.

iz Malega Loga 52
(1948–2018)
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in
sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in
sv. maše. Hvala zdravstvenemu osebju, gospodu župniku
za opravljen obred, hvala podjetju Komunala Ribnica in
pevcem za zapete pesmi v njegovo zadnje slovo.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi
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V SLOVO

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, dragi ata,
spomin večno bo ostal.

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, ata, starega ata,
brata in strica

JOŽE KRŽE

MIROSLAVA KORDIŠA

(14. 10. 1930–2. 1. 2019)
iz Retij 101

(1934–2019)
iz Retij 106
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih
trenutkih podarili sveče in darove za svete maše ter ga
pospremili na zadnji zemeljski poti.
Hvala gospodu župniku Bojanu Travnu in gospodu
župniku Tonetu Kompareju za lep pogrebni obred in tople
besede. Hvala pevcem za srčno zapete pesmi.
Zahvaljujemo se tudi Komunali iz Ribnice.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali v času njegove
bolezni, še posebej dr. Petru Rusu, patronažni sestri
ge. Renati Troha in ostalemu osebju
Zdravstvene postaje Loški Potok.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Žalujoči: vsi njegovi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darovane maše.
Iskrena hvala dr. Petru Rusu in patronažni sestri
Renati Troha za nego na domu,
župniku Bojanu Travnu za lepo opravljen obred,
pevskemu zboru za lepo zapete pesmi
in Komunali Ribnica.
Posebna in iskrena hvala Lovski družini Loški Potok,
rogistom in Društvu ljubiteljev čebel APIS iz Ribnice za
lepo slovo in poslovilna govora.
Žalujoči: vsi njegovi

POGREBI V LETU 2018
Po podatkih javnega podjetja Komunala d. o. o.
Ribnica je bilo v letu 2018 na pokopališčih v občini
Loški Potok opravljenih 30 pogrebov, kar je 9 več
kot v letu 2017.
Na Taboru so sorodniki, prijatelji in znanci na
zadnjo pot pospremili 20 občanov, od tega šest
žensk in štirinajst moških. Leto prej je bilo pogrebov
21, razmerje po spolu pa dvanajst moških in devet
žensk.
Na pokopališču v Dragi je bilo na zadnjo pot
pospremljenih šest pokojnikov, dva moška in štiri
ženske. Leto prej je bila pokopana ena ženska.

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

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

Pokopališče na Travi je v letu 2018 postalo zadnji
dom enega moškega in treh žensk. Tudi v prejšnjem
letu so bili tam pokopani en moški in tri ženske.
V Starem Kotu v letu 2018 ni bilo pogrebov. Leto
prej je bil pokopan en moški.
Vsem sorodnikom in prijateljem, ki so v lanskem
letu izgubili koga od svojih bližnjih, izrekamo
iskreno sožalje.
Mojca Lavrič
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(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!

