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

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

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

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

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografi ja na naslovnici: Panoramski posnetek 
vasi Draga

Avtor: Igor Novak

Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini 
Loški Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega 
bivališča v občini Loški Potok, se na Odmeve 
lahko naročijo. Cena posameznega izvoda je 
0,83 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi 
in uredniško politiko. Priporočamo, da naj 
posamezni prispevki ne presegajo velikosti 1.000 
znakov s presledki ter fotografi jo v formatu JPG 
ali podobno. Fotografi j, pripetih v programu 
Word, zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. 
Prispevki političnih strank in neodvisnih list 
ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni 
avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje 
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine 
ne objavi. V Odmevih se brezplačno objavi 
osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi 
občankami ali občani občine Loški Potok v 

obsegu do 800 znakov s presledki. Spominske 
objave ob obletnicah smrti se ne objavljajo. V 
Odmevih se proti plačilu v skladu s sprejetim 
cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni 
za tisk, torej oblikovani v primernih formatih: 
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če 
kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske 
pravice glede uporabe fotografi j in besedil v 
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 10. junij 2019.

OBVESTILA

ODMEVI

Občina Loški Potok v centru občine na Hribu v Loškem Potoku v 
stanovanjskem objektu Hrib 7 oddaja v najem tri stanovanja ter več 
parkirnih boksov, in sicer:

Stanovanje Kvadratura stanovanja Lokacija Pogled stanovanja na

1 131,86 m2 pritličje sever in zahod

3 92,24 m2 mansarda sever in zahod

4 92,54 m2 mansarda sever in vzhod

PAR. BOKS 12,60 m2 klet

Vsakemu stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks. Vse 
zainteresirane prosimo, da pokličejo ali se osebno zglasijo na Občini 
Loški Potok vsak delovni dan med 8. in 14. uro, kjer bodo lahko 
dobili podrobnejše informacije o posameznem stanovanju oziroma 
parkirnem boksu in si na željo stanovanja lahko tudi ogledali.

Občina Loški Potok
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

ŽUPANOVA STRAN

Danes, ko pišem te vrstice, lekarna na Hribu še ne 
deluje, čeprav je bilo planirano, da bo odprla vrata že 
v začetku marca. Občina je svoj del naloge opravila 
pravočasno. Teden dni pred koncem februarja so bili 
prostori, kjer je do lanske pomladi deloval oddelek 
vrtca, obnovljeni in ustrezno opremljeni. Zataknilo 
se je drugje. Pred odprtjem lekarne mora prostore 
pregledati in dati soglasje še komisija ministrstva za 
zdravje. Pregled prostorov je bil uspešno opravljen 15. 
4. 2019, počakati bo potrebno še odločbo. Če vas bo 
ob branju tega članka začela boleti glava, upam, da bo 
lekarna takrat že delovala in vas bodo uspešno oskrbeli 
s primernimi »arcnijami«.

Lanskoletni dvig plač zaposlenim je bil seveda 
dobrodošel. Če pa zaposleni dobijo višje plače, je 
seveda njihova storitev dražja, to pa se bo tako ali 
drugače poznalo tudi na položnicah. Smetarina se je 
že podražila, ne le zgolj zaradi omenjenega razloga. 
Smeti iz naše občine (enako tudi iz Sodražice, Ribnice 
in z Blok) pobira Komunala Ribnica in jih odpelje na 
predelavo v Ljubljano. Po predelavi se na odlagališču 
Barje odloži le manj kot 5 % odpadkov, nekaj jih gre v 
nadaljnjo predelavo, nekaj se jih uporabi kot gorivo. V 
glavnem na Dunaju. Torej iz dela smeti, ki jih odvržemo 
v zabojnik, Avstrijci naredijo elektriko, grejejo se, mi 
jim pa za to še plačamo. Do nedavnega smo iz Evrope 
izvažali odpadke na Kitajsko, zdaj jih nočejo več, tako 
da so evropski predelovalci smeti dvignili ceno. Sliši se 
precej katastrofalno, pa le ni tako hudo. Je pa zanimivo. 
Z letošnjim letom se bo podražila tudi grobarina, ki se 
plačuje enkrat letno.

Še par besed o pošti. Kot veste (vsaj nekateri), pošto 
na Hribu upravlja Lesna zadruga Loški Potok kot 
pogodbeno pošto. Glede na to, da ima pogodbena 
pošta precej omejitev pri poslovanju, so posledično 
tudi prihodki od poslovanja nižji. Pogodbena pošta 
prinaša precejšnjo izgubo, vendar pa je moje mnenje 
in tudi mnenje občinskih svetnikov, da mora biti pošta 
v primernih prostorih, v centru naselja, delovati pa 
mora s primernim delovnim časom. Kar nekaj časa je 
minilo, kar je bila ukinjena bančna poslovalnica, pošta 
pa opravlja tudi bančne storitve in tudi na ta način 
služi občanom. Poleg tega je pošta pomembna tudi 
za gospodarstvo. Ne pristajamo na to, da bi bila pošta 
kot privesek v trgovini, cvetličarni ali na črpalki kot 
obrobna dejavnost, kot je to ponekod v drugih občinah. 
Zaradi vsega omenjenega smo skupaj s sosednjimi 
občinami naslovili na Vlado Republike Slovenije, ki 
je ustanovitelj Pošte Slovenije, poziv, da to področje 
uredi na primeren način. Seveda ne pričakujemo, da se 
bo zadeva uredila čez noč. Seveda pa lahko tudi vlada 
pričakuje, da jo bomo na to vztrajno opozarjali, dokler 
se to področje ne uredi. Pa to ni problem le pri nas. To 
je vseslovenski problem, tako da pri tem pričakujemo 
podporo tudi drugih občin.

Februarja letos smo v industrijski coni Podpreska 
predali najemniku Duriart d. o. o. obnovljeni proizvodni 

Tudi v naše kraje je, si-
cer bolj s previdnim ko-
rakom, prišla pomlad. 
Zima je bila tokrat pri-
zanesljiva do občinske-
ga proračuna, saj zimsko 
vzdrževanje cest (pluženje 
in posipanje) na naši nad-
morski višini pomeni kar 
velik strošek. Glede na to, 
da zimska služba na lokal-

nih cestah, za katere je pristojna občina, deluje odlič-
no, se na tem mestu zahvaljujem vsem, ki za to skrbijo.

No, pomlad je tu, to pa poleg vseh dobrot, ki jih 
prinaša, pomeni tudi boljše razmere za nezakonite 
prestope meje. Gre predvsem za ekonomske migrante, 
ki v Evropi iščejo boljše življenje. Zaenkrat konfliktov 
med njimi in domačini ni bilo, nam pa po gozdovih 
puščajo odpadke, kar nas ne osrečuje. Če naletite na 
migrante ali na odpadke, za katere menite, da so iz 
tega izvora, sporočite to policijski postaji Ribnica na 
št. 01 8372-118, na mejni prehod Podplanina na št. 01 
3610-540 ali na številko 113. Niti vojska niti policija 
nista tako zanesljiv varuh meje, kot smo prebivalci 
obmejnih območij. 

Zunanjost lekarne

Notranjost nove lekarne



4 Odmevi4 Odmevi

AKTUALNO

4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 11. 4. 2019

Seje se je udeležila ga. Marija Ajdič Francelj, vodja MIR, 
ki je pripravila in predstavila letno poročilo o delovanju 
MIR. Organ je tudi v letu 2018 svojo dejavnost opravljal 
na osnovi Zakona o občinskem redarstvu, občinskih 
programov varnosti in Zakona o inšpekcijskem 
nadzorstvu. Tako inšpektorji kot redarji uporabljajo 
v postopkih o prekrških določbe Zakona o prekrških. 
Izvajanje inšpekcijskega nadzora je potekalo v skladu 
s programom dela za leto 2018. V občini Loški Potok 
sta bila uvedena dva inšpekcijska nadzora, oba po 
uradni dolžnosti, na področju vseh občin skupaj pa je 
bilo 107 inšpekcijskih nadzorov. Sicer pa je v letu 2018 
opazno občutno povečanje novo uvedenih postopkov, 
tako upravnih inšpekcijskih kot postopkov o prekrških. 
V letu 2018 na področju občine Loški Potok ni bilo 
uvedenih postopkov o prekrških v cestnem prometu, 
ker se zaradi rekonstrukcije regionalne ceste niso 
izvajale meritve hitrosti motornih vozil. Zaradi izvajanja 
poostrenega nadzora nad nepravilnim ločevanjem in 
odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih je bilo lani 
uvedenih nadpovprečno število postopkov o prekrških 
na območju vseh občin soustanoviteljic MIR. Občinski 
redar je v zvezi z nadzorom nad mirujočim prometom 

izdal skupaj 205 opozoril o prekršku, od tega dve na 
področju naše občine.

Mir opravlja delo za posamezno občino ustanoviteljico 
v razmerju števila njenih prebivalcev do števila 
prebivalcev vseh soustanoviteljic. V tem razmerju 
se tudi sofinancira, kar predstavlja 10-% delež 
sofinanciranja s strani občine Loški Potok. Za leto 
2018 je znašala realizacija proračuna 150.750,13 evrov, 
kar pomeni 95 % sprejetega proračuna MIR.

Seje se je udeležil g. Bojan Trdan, direktor Komunale 
Ribnica d. o. o., ki je predstavil letno poročilo o 
poslovanju tega javnega podjetja v letu 2018. Podjetje je 
v letu 2018 poslovalo na osnovi sprejetega gospodarsko-
finančnega načrta. Celotno poslovanje podjetja v letu 
2018 je pozitivno. Znotraj poslovanja podjetja pa se 
izkazuje izguba na dejavnosti čiščenja odpadnih voda, 
odvajanja odpadnih voda, na pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ter na dejavnosti ogrevanja, ki pa ga je po 
koncu kurilne sezone podjetje nehalo izvajati. Podjetje 
je izvajalo ločeno zbiranje odpadkov, preostanek 
odpadkov pa je skladno s podeljenimi koncesijami za 
obdelavo in odlaganje odpadkov odvažalo v Snago na 
RCERO v Ljubljano. Na začetku leta so bile nekoliko 
povišane cene zbiranja odpadkov. Vzroka za to sta bila 
predvsem v tem, da so si nekateri uporabniki zmanjšali 
volumen zabojnikov, ki je osnova za obračun storitev, 
ter amortizacija za novo smetarsko vozilo.

Na deponiji Mala Gora je bila v skladu z izdanim 
okoljevarstvenim dovoljenjem izdelana vrtina za zajem 
izcednih voda. Financirana je bila iz rezervacije, ki je bila 
opravljena še v letu 2016. Opravljen je bil tudi predpisani 
monitoring izcednih voda. Vsi stroški, povezani z zaprto 
deponijo, se krijejo iz finančnega jamstva, ki ga morajo 
zagotavljati občine lastnice deponije.

objekt. Po besedah direktorja je priprava na proizvodnjo 
v teku, stroji so naročeni, tako da pričakujemo začetek 
proizvodnje in dodatne zaposlitve poleti. Zunanja 
ureditev še ni povsem dokončana, saj še vedno čakamo 
na pogodbo za odobrena evropska sredstva za ta 
namen. Dokler nimamo tega dokumenta, pa del ne 
smemo dokončati. 

Poleg ureditve cone v Podpreski Direkcija za ceste 
pripravlja projekt obnove ceste skozi naselje. Lahko 
bi se sicer odločili zgolj za obnovo asfalta, vendar pa 
želimo tudi dolgoročno kvalitetno ureditev odvajanja 
meteorne vode, saj je to v naselju precejšnja težava, 
v cesto bomo prestavili vodovod in uredili javno 
razsvetljavo skozi naselje. 

Stroški za elektriko za javno razsvetljavo predstavljajo kar 
precejšen strošek, zato smo že nekaj časa iskali ustrezno, 
cenovno ugodno rešitev za zmanjšanje porabe. Na 
Hribu testiramo dve svetilki javne razsvetljave, ki imata 
nekoliko bolj rumenkasto svetlobo, kar je za naselje 

primernejše. Hkrati pa se delno zmanjša svetilnost okoli 
23. ure, še nekoliko bolj pa okoli polnoči. Normalno 
pa luči ponovno zasvetijo okoli 5. ure zjutraj. Če bo 
test uspešen, bomo za nove projekte uporabljali te luči, 
počasi pa zamenjali tudi obstoječe.

V sredo, 17. 4. 2019, so bile izvedene cenitve šestih objek-
tov v Travniku, ki so predvideni za rušenje zaradi obnove 
ceste od Hriba do konca Travnika. Lastnikom se za ko-
rektno sodelovanje zahvaljujem in verjamem, da bomo 
tudi ta projekt s skupnimi močmi uspešno izpeljali. 

Skratka, na občini se ukvarjamo z množico zadev, rezultat 
teh prizadevanj pa ni viden čez noč. Nekatere zadeve se 
odvijajo leta. Vendar pa je pomembno, da vztrajamo na 
poti zagotavljanja čim ugodnejšega življenja in bivanja 
na območju celotne občine, čeprav vas ne obveščamo o 
vsakem koraku. Prepričan pa sem, da bodo rezultati v 
zadovoljstvo vseh nas, občanov naše občine.

Ivan Benčina, župan
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Že sredi leta je prišlo do neprevzemanja mešane 
odpadne embalaže s strani posameznih DROE. S 
tem problemom so se soočali praktično vsi izvajalci 
javne službe v Sloveniji. Ob koncu leta je na skladišču 
na področju deponije Mala Gora ostalo cca 175 ton 
neprevzete mešane odpadne embalaže. Država je 
sprejela interventni zakon, ki bo ta problem rešil.

Komunala je izvajala tudi praznjenje greznic na območju 
vseh treh občin. Na dejavnosti čiščenja odpadnih voda je 
izkazana izguba. Vzrok zanjo so predvsem visoki stroški 
tekočega vzdrževanja opreme na čistilnih napravah. 
Izgubo izkazuje tudi dejavnost odvajanja odpadnih 
voda, kjer je prišlo do višjih stroškov od načrtovanih.

Izguba je izkazana tudi na pogrebni in pokopališki 
dejavnosti.

V 2018 je imelo podjetje 2.334.090,36 evrov čistih 
prihodkov. Obseg poslovanja je za 4,91 % večji kot v 
2017. Ustvarjeno pa je bilo 32.157,63 evrov dobička. 
Vzrok za večjo realizacijo so predvsem višje cene na 
področju storitev ravnanja z odpadki in višja realizacija 
na cestni dejavnosti zaradi hude zime.

Na osnovi poročila o poslovanju Komunale Ribnica 
in izgledov za leto 2019 je občinski svet sprejel Sklep 
o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne 
odpadne vode na območju občine Loški Potok. Sprejel 
je tudi Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev iz prejšnjega sklepa. Za uporabnike teh storitev 
sprejem obeh sklepov pomeni, da bodo za storitve 
prejemali enako visoke račune kot v letu 2018, ker bo 
občina Komunali plačevala višjo subvencijo kot lani.

Občinski svet je sprejel tudi Sklep o določitvi cen storitev 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Na 
osnovi tega sklepa bodo višji zneski na položnicah tistih 
uporabnikov, ki imajo zabojnike za biološke odpadke. 

Občinski svet je sprejel tudi Sklep o cenah najema 
grobov, ki jih upravlja Komunala Ribnica na območju 
občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Dosedanje 
cene so bile nespremenjene od leta 2011. Z novim 
sklepom se povišujejo cene najemnin za grobove, saj 
dosedanje niso pokrivale vseh stroškov poslovanja 
podjetja na tej dejavnosti. 

Občinski svet je obravnaval Zaključni račun proračuna 
za leto 2018. Predsednik nadzornega odbora je 
predstavil tudi končno poročilo nadzornega odbora o 
opravljenih nadzorih občine Loški Potok za leto 2018. 
Na osnovi obeh obrazložitev je občinski svet sprejel 
Zaključni račun proračuna za leto 2018.

V mesecu septembru 2018 se je pričela investicija 
»Opremljanje obrtno poslovnega območja v 
Podpreski«, katere predviden zaključek je bil do konca 
leta 2018. Zaradi večkratnih sprememb pogojev za 
pridobitev sredstev smo odločitev o podpori v višini 
200.000 EUR s strani Službe vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko prejeli šele konec 
meseca februarja 2019. Glede na to, da je bilo v letu 
2018 izvedeno cca 90 % predvidenih del in glede na 

predvideni dolgotrajni postopek do podpisa pogodbe in 
izplačila zahtevka je načrtovana kratkoročna zadolžitev 
v skladu z drugim odstavkom 10. a člena ZFO v višini 
200.000 EUR. Kratkoročni kredit bomo vrnili takoj po 
prejetju sredstev EU. 

Občinski svet je na osnovi izkazanega javnega interesa 
sprejel sklep o dodelitvi finančne pomoči Lesni zadrugi 
Loški Potok za delovanje pogodbene pošte Loški Potok 
v višini 15.000 evrov. Sredstva se zagotovijo v rebalansu 
proračuna občine Loški Potok za leto 2019. 

Sprejet je bil tudi Odlok o spremembi in dopolnitvi 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
dr. Janeza Oražma Ribnica. Na osnovi te spremembe 
bo na mesto direktorja/ice Zdravstvenega doma dr. 
Janeza Oražma Ribnica lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoj visoke strokovne izobrazbe in ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj (odpravljen pogoj 
univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri).

Občinski svet je sprejel Lokalno energetski koncept 
občine Loški Potok, za katerega je občina pred 
sprejemom v skladu z zakonskim določilom pridobila 
mnenje ministrstva za infrastrukturo. Lokalni 
energetski koncept (LEK) je dokument, v katerem je 
opredeljeno dolgoročno načrtovanje razvoja občine na 
področju energije in okolja. Sprejeti LEK je tudi pogoj 
za sprejem občinskih prostorskih načrtov. 

Dokument je usklajen s strateškimi in izvedbenimi 
dokumenti države s tega področja. LEK vsebuje analizo 
rabe in oskrbe z energijo, analizo emisij, šibke točke 
oskrbe, oceno predvidene porabe v prihodnje, ukrepe 
za energijsko učinkovitost, določitev ciljev energetskega 
načrtovanja in tudi izrabo lokalnih energetskih virov. 
Ob izvedbi občinskih planov inštalacije vetrnih in 
sončnih elektrarn bi občina prešla na povsem čisto 
OVE-energijo in bi lahko bila do leta 2028 povsem 
brez izpustov CO

2
 na tem področju, ustvarjala bi celo 

presežek čiste energije.

V skladu z zakonskimi določbami je župan občinski 
svet seznanil s sprejetimi dokumenti identifikacije 
investicijskega programa (DIIP) za investicije:

– nabava reševalnega vozila – NRV tipa B za 
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica,

– obnova vodovoda Travnik, 

– večnamenski objekt Hrib – 2. faza in

– izgradnja polnilnih postaj za električna vozila.

Sprejetih je bilo tudi nekaj sklepov v zvezi z 
gospodarjenjem z občinskimi zemljišči – soglasja za 
odprodaje in odkupe občinskih zemljišč.

Občinski svet je potrdil dva nova člana območnega 
razvojnega partnerstva Pokolpje, predstavnika 
nevladnih organizacij z območja Kočevskega, in sicer 
gospo Sonjo Movrin, predstavnico Kegljaškega kluba 
Kočevje, in gospoda Jožeta Kozino, predstavnika 
Društva upokojencev Kočevje.

Mojca Lavrič
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Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 61/05) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (KMVVI) Občinskega sveta Občine Loški Potok

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in 
priznanj Občine Loški Potok v letu 2019.

KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in 
priznanja Občine Loški Potok:

 – častni občan Občine Loški Potok,
 – grb Občine Loški Potok,
 – listina Občine Loški Potok.

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI 
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne 
nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli 
na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški 
Potok v letu 2019. 

Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja 
Občine Loški Potok so: 

 – občani občine Loški Potok

 – društva, klubi in druga registrirana združenja 
civilne družbe s sedežem v občini Loški Potok

 – javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem 
v občini Loški Potok

 – terenske organizacije političnih strank s sedežem v 
občini Loški Potok

Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje 
priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli 
občanom občine Loški Potok in drugim državljanom 
Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok 
je lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, 
katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne 
in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, 
umetnosti, kulture, športa in na področju drugih 
človekovih dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo 
ali gre za izjemne in odmevne dosežke izven meja 
skupnosti ali celo države. Naziv častni občan Občine 
Loški Potok se lahko podeli tudi osebam, ki sicer niso 
občani občine Loški Potok, rojaki ali njihovi potomci, 
so pa posebno zaslužne za trajnostni razvoj, izjemen 
ugled občine Loški Potok in njeno najširšo promocijo 
v domovini in tujini. 

Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in 
pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje 
življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in 
korist občanov občine Loški Potok in širše skupnosti.

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje 
občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za 
pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Loški Potok, oziroma za pomembna življenjska dela in 
velike uspehe in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo 
lokalno skupnost v domovini ali državo v tujini.

Priznanje listino Občine Loški Potok lahko prejmejo 
posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, 
družbene organizacije, društva in njihove zveze za 
izredne dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno 
delo in prispevek k uspehom in razvoju občine Loški 
Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi 
predloga KMVVI odločal občinski svet.

Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo 
za občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne 
predloge, ki morajo vsebovati: 

 – ime in priimek oziroma naziv predlaganega 
prejemnika priznanja ali nagrade

 – osnovne podatke o nominirancu za prejem 
priznanja ali nagrade

 – obrazložitev oziroma utemeljitev pobude

 –  naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga 
kandidat

 –  ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga

KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na 
sedež občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do 
vključno 31. julija 2019 (velja poštni žig oziroma vpis 
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli 
predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega 
časa za stranke).

KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu 
pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog 
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 
2019.

Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi 
naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski 
svet lahko predloge KMVVI spremeni, vendar 
mora spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve 
predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene 
nagrade ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov 
občinskih nagrad in priznanj javnosti sporoči župan, 
in sicer ne prej kot deset dni pred slovesno podelitvijo.

Štev.: 032-0002/2018
Datum: 08. 04. 2019

Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja

Predsednik
Matjaž Pajnič, l.r.
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RAZPIS

Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017), 
Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 10/19) in Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 41/17) objavlja 
Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS

za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok v letu 2019

1.  Proračunska sredstva Občine Loški Potok za 
pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu 
s Pravilnikom o pokroviteljstvu ter fi nanciranju 
drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.

2 Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so: 
 – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oziroma sedežem v občini; 
 – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oziroma sedežem v drugi občini, če projekt 
organizirajo na območju naše občine; 

 – fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 
oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, 
ki je organiziran izven občine, pomemben za občino 
oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.

Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni 
projekt praviloma lahko le enkrat upravičena do 
proračunskih sredstev.
3.  Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, 

različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali 
nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v 
nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fi zičnih ali 
pravnih oseb na različnih nivojih. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za 
sofinanciranje projektov: 

 – ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje 
oziroma širijo njene razvojne potenciale; 

 – ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter 
prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, 
verske in narodnostne dediščine ter izročila; 

 – ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v 
skupinah na različnih področjih; 

 – ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz 
sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, 
zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in 
zdomskih društev; 

 – ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko 
in mednarodno sodelovanje; 

 – ki jih organizirajo mladi ali so namenjeni koristnemu 
preživljanju prostega časa mladih; 

 – ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med 
družbeno aktivnimi občani.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so namenjena tudi 
plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnej-
ših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma po-
moči pri organizaciji. 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi izvajanje 
letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne 
akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za 
sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost 
organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam, 
ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizacijam, ki 
nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo pa naše 
občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede na 
število članov, ki so občani občine Loški Potok.
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih 
razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku. 

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo 
komisija upoštevala predvsem:

 – pomen projekta za občino oziroma občane občine 
Loški Potok,

 – cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 – promocijski učinek za občino,
 – tradicionalnost,
 – inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki 

neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in 
projektov ter vsebujejo inovativen pristop),

 – kakovost in izvedljivost projekta,
 – medobčinski, medregijski in mednarodni pomen 

podprtega projekta ter vzajemnost,
 – organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost 

projekta,
 – sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 – vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti 

v projekt,
 – dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih 

aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
5.  Razpisana višina sredstev znaša 4.500,00 EUR. Sredstva 

so zajeta v proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 
na proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.

6.  Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa 
se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi 
obrazci, ki jih od 6. maja 2019 dalje lahko dobijo 
na sedežu Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški 
Potok, ali na spletni strani www.loski-potok.si, kjer 
je objavljeno tudi besedilo javnega razpisa. Dodatne 
informacije lahko dobite pri Vinku Košmerlu po 
e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si ali na telefonski 
številki 01/8350-108.

7.  Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave 
na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, 
ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali 
prispele s priporočeno pošto na naslov Občina Loški 
Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do petka, 
31. maja 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane 
v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti 
napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa 
naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 
1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti 
pripis »NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2019«.

8.  Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom 
župana. Z izbranimi izvajalci bo župan občine Loški 
Potok sklenil pogodbo o sofi nanciranju. Dodeljena 
proračunska sredstva se lahko porabijo samo za 
namen, za katerega so dodeljena, in morajo biti 
porabljena v letu 2019, in sicer od 01. 01. 2019 do 31. 
12. 2019. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena 
za namen, za katerega so bila dodeljena, oziroma če 
upravičenec ne izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo 
občina zahtevala vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi 
obrestmi.

Župan:
Ivan Benčina, l.r.
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RAZPIS

Občina Loški Potok na podlagi 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 
socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2019.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, 
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako 
sofinancirale:

 ■ HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALID-
SKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo deluje-
jo v javnem interesu:

 – s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim 
skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter 
invalidom, ter 

 – z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske 
skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi 
s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se 
sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 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 vsi izvajalci progra-
mov, ki so organizirani kot društvo ali združenje v 
javnem interesu, oziroma drugi izvajalci nevladnih in 
neprofitnih organizacij, ki: 

 ■ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v 
skladu z veljavnimi predpisi
 ■ imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za 

organizacije s članstvom
 ■ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov
 ■ imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok 

oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški 
Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za 
občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORIS-
TIJO 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 6. maja 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 7-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 petka, 31. maja 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 – RAZPIS 
– HUM. ORG. 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 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 konca junija 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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AKTUALNO

PRAVILNO IZVAJANJE ORANJA KMETIJSKIH POVRŠIN OB 
JAVNIH CESTAH
V spomladanskih mesecih se pričnejo različna opravila 
na njivah in poljih, med katerimi je tudi oranje. V 
praksi prihaja zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov 
pri oranju kmetijskih površin do poškodb vozišča in 
bankin. Orači obračajo traktorje s priključki na cestnem 
svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čimer povzročajo 
poškodbe bankine, posledice takega oranja se kažejo v 
razpokanosti asfalta in posedanju roba vozišča ter nanosu 
blata in zemlje na cestišče. Z namenom preventivnega 
ukrepanja vam v nadaljevanju predstavljamo pravilen 
pristop k temu opravilu. 

Uvodoma pojasnjujemo pomen izrazov, določenih v 
2. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju: 
ZCes-1): 
■ Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi 

predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije 
med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega 
profila cestnega telesa, vključno z napravami za 
odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 
2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami 
za odvodnjavanje. 

■ Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče 
z nasipi in vkopi.

■ Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, 
odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, 
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob 
vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno 
od točke na osi vozišča.

■ Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem 
robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča 
in brežine ter omogoča namestitev prometne 
signalizacije in opreme.

■ Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih 
vozišč, namenjeno prometu vozil pod pogoji, 
določenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, 
pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega 
prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno 
drugače. 

1.  Slikovni prikaz zgoraj navedenih izrazov:

(Vir skice: Oranje 
pravokotno 90 in 
vzporedno_Prerez. 
pdf, Cestno podjetje 
Nova Gorica in 
Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in 
prostor)

Za lažje razumevanje, kaj v praksi pomenijo pravilni 
odmiki pri oranju od cestnega sveta, vam predstavljamo 
spodnji skici: 

2. Oranje vzporedno s 
cesto

(Vir skice: Oranje pravo-
kotno 90 in vzporedno_Prerez. 
pdf, Cestno podjetje Nova 
Gorica in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in prostor)

3. Oranje pravokotno 
na cesto

(Vir skice: Oranje pravo-
kotno 90 in vzporedno_Prerez. 
pdf, Cestno podjetje Nova 
Gorica in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in prostor)

Orač oziroma voznik 
delovnega stroja 
mora torej pri oranju 
upoštevati zgoraj 
navedene odmike od 
cestnega sveta. V praksi 
to pomeni, da naj bo 
pri oranju vzporedno 
s cesto pnevmatika 
traktorja odmaknjena 
od roba asfalta vsaj 
1,30 metra, pri oranju 
pravokotno na cesto 
pa naj traktor ustavi na 
razdalji vsaj 2 metra od 
roba asfalta. Preden se 
vključi na javno cesto, pa 
mora orač s pnevmatik 
očistiti blato, zemljo in 
druge snovi ter tako očiščen zapeljati na javno cesto. 

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče 
izvesti tako, kot je opisano, pa Zakon o cestah v 27. 
členu dopušča tudi možnost, da izvajalec del pred 
pričetkom izvajanja del upravljavca cest (občino) 
zaprosi za soglasje. S tem soglasjem se določijo pogoji, 
pod katerimi se ta dela lahko opravijo, po potrebi se 
določi začasna označitev ovire na cesti ali ob njej z 
začasno prometno signalizacijo, ter dolžno ravnanje 
izvajalca del po tem, ko je z deli zaključil. 

Pri izvajanju oranja se je torej bolje držati pravil oziroma 
se pri upravljavcu ceste prej pozanimati, kako dela 
pravilno izvesti, kot pa kasneje plačati visoko globo. 

Zakon o cestah v 4. točki drugega odstavka 5. člena 
prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 metre od 
roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali 
na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta 
vzporedno s cesto. 
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EU-VOLITVE – POTREBNO JE (TUDI POLITIČNO) SODELOVANJE
Poleg rednih aktivnosti se stranke 
te dni intenzivno pripravljajo tudi 
na volitve v evropski parlament. 
Pričakovanja strank so velika, 
ankete pa po mnenju mnogih zelo 
nezanesljive oziroma prirejene. 
Več kot očitno je, da se izrazito 
forsira vladne stranke, predvsem 

LMŠ, ki naj bi po nekaterih napovedih dobila celo štiri 
(4) »evroposlance«. Kar je glede na realno stanje prav 
neverjetno.

Najbrž se je predsednik LMŠ in vlade Marjan Šarec 
prav na osnovi teh prirejenih anket odločil, da gre 
njegova stranka na volitve samostojno in ne oblikuje 
skupne liste s Cerarjevo SMS in Bratuškovo SAB, kot 
so taisti napovedovali kar nekaj tednov pred tem. 
Njihov razhod se je zgodil na zelo grob način, saj je 
Šarec predsednika obeh potencialnih partnerskih 
strank grobo odslovil, čeprav vsi sedijo v isti vladi 
in sodijo v isto politično skupino (ALDE) na EU-
ravni. Ne Cerar in ne Bratuškova nista mogla prikriti 
razočaranja. Poleg list teh treh strank se bodo na levi 
strani političnega prostora za glasove volivcev borile 
vsaj še liste DeSUS-a, Levice, SD-ja in SNS-a. 

Na desni strani političnega prostora se je precej časa 
govorilo o ponovno skupni listi NSi in SLS, a v NSi tokrat 
očitno ni bilo več interesa za sodelovanje in so sestavili 
svojo listo, na kateri izrazito prevladujejo njihovi aktualni 
poslanci. Menim, da to, da je NSi »odpikala« SLS, ni 
bilo dobro sporočilo za slovensko politično sredino in 
desnico. Še posebej, ker imata stranki skupno politično 
zgodovino in ker sta tako sodelovanje že uspešno 
vzpostavili na prejšnjih volitvah za evropski parlament. 
Obema strankama se je sodelovanje obrestovalo, saj sta 
obe dobili po enega poslanca. 

Na koncu se je zasukalo tako, da je SDS na svojo listo, 
na kateri ponovno kandidirajo vsi trije dosedanji SDS-
ovi poslanci evropskega parlamenta – Zver, Tomčeva 

in Šulinova, uvrstila še 2 kandidata SLS – dosedanjega 
poslanca EP Bogoviča in Franca Kanglerja. Verjamem, 
da je lista SDS z obema kandidatoma SLS veliko 
presenečenje za slovenski politični prostor, še posebej 
za NSi, a sodelovanje in povezovanje je potrebno. Prag 
za mandat »evroposlanca« bo ponovno precej visok, 
okrog 8 %, kar pomeni, da je potrebno poskrbeti, da ne 
bo šlo spet preveč glasov v prazno.

Pomembno pa je politično sporočilo tega dejanja. 
Stranke, ki zastopajo podobne vrednote, morajo biti 
sposobne sodelovanja, da bi njihov blok dobil kar 
najboljši rezultat. Tega sta ta trenutek očitno sposobni 
samo SDS in SLS.

Zanimivo pa je, da se stranke vladne koalicije, ki 
krojijo usodo državljanov, niso sposobne povezati, 
čeprav vlado sestavlja pet politično šibkih strank, ki, 
zgodovinsko gledano, izhajajo iz istega političnega 
gnezda. Da je zadeva še bolj žalostna, imajo na vladi 
veliko kadrovskih težav, saj njihovi ministri in drugi 
visoki funkcionarji zaradi korupcijskih škandalov 
in raznih zlorab padajo kot muhe. Za take mojstre 
ni nikoli dovolj denarja in davki, prispevki ter druge 
dajatve niso nikoli dovolj visoki, da bi si potešili 
apetite. Še preden se namenijo dati državljanom 1 €, 
jim že vzamejo 2. 

26. maja bodo volitve v EU-parlament. Pomembno je, 
da izvolimo osebe, ki bodo dobro in modro zastopale 
interese državljanov Slovenije. Na listi SDS so kandidati, 
ki so se na ravni EU in v slovenskem okolju že izkazali s 
svojim delom in si od njih lahko upravičeno obetamo, 
da bodo še naprej kvalitetno zastopali barve Slovenije. 

Jože Tanko, 
poslanec in podpredsednik DZ  
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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) ...

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.

Želje za razgovor v poslanski pisarni mi lahko 
sporočite na e-naslov: joze.tanko@dz-rs.si ali s 
SMS-sporočilom na: 031 348 926. 
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MOJE BESEDE SO MOJA DEJANJA
Ker ste me v preteklosti mnogi 
spraševali, od kod izvira moja 
trdnost, in ker ta vprašanja 
dobivam še danes, sem se odločila, 
da tokrat ne spregovorim le o 
aktualnih političnih zadevah, 
temveč o sebi.

Mnogi v preteklosti, kar še posebej velja za svetovalce 
pri odnosih z javnostmi, so bili skeptični do tega, da 
človek v politiki govori o sebi. In povsem jih razumem. 
Tanka je meja med tem, da želiš ljudem povedati svojo 
zgodbo, ne da bi pri tem izpadel vase zagledani politik.

Tudi dejstvo, da letos kandidiram za evropsko poslanko, 
ne govori v prid moji iskreni želji, da želim na glas 
povedati, da želim pomagati ljudem, kajti prav to lahko 
izpade piarovsko in narejeno. A več kot to, da stojim za 
svojimi besedami in jih podkrepim z dejanji, ne morem 
storiti. In razumem vse vas, ki ste bili skeptični do mene 
v preteklosti in ste skeptični do mene tudi danes.

Ko sem se pred 20 leti odločala, ali vstopim v politiko 
ali ne, sem morala najti odgovor na najpomembnejše 
vprašanje. To vprašanje je “zakaj”. Zakaj vstopiti v 
politiko? In danes po 20 letih in vseh političnih padcih 
ter vzponih, ob vseh porazih in zmagah, si to vprašanje 
ponovno zastavljam.

Prvi stik s politiko sem dobila prek svojega očeta. V 
mojem rojstnem kraju – Zgornji Veliki v Slovenskih 
goricah – je bil lokalni politik. Dokazano je, da v 
tedanjih časih nihče brez partijske knjižnice ni mogel 
zasedati visokih političnih položajev. Prav to je bilo 
tedaj sporočeno tudi mojemu očetu. Ali se bo včlanil v 
partijo ali pa se visoke politike ne bo mogel iti. 

Moj oče se nikoli ni včlanil v partijo. Dejal je: “Če želite, 
da bom delal za ljudi, me izvolite, sicer pa ni treba.” 
Čeprav ga kot otrok nikoli nisem povsem razumela, 
pa moram priznati, da ga bolj kot kdajkoli razumem 
prav danes.

In čeprav so današnji časi drugačni od tedanjih, pa 
imajo eno skupno točko – boj med dobrim in zlim. 
Svet hiti z noro hitrostjo naprej in včasih se zdi, da 
se vse tisto, kar smo zgradili v preteklosti, pozablja. 
Pozablja se na grozote 2. svetovne vojne. Pozablja se 
na grozote življenja za železno zaveso. Pozablja se na 
grozote dejanj, ki so jih zakrivile avtoritarne oblasti. 
Danes se namreč ob morebitnem razpadu Evropske 
unije (EU) ponovno soočamo s strahovi preteklosti.

V naslednjih petih letih se bo odločalo tako o 
obstanku EU kot tudi o njeni nadgradnji. Posledice 
referenduma o izstopu Velike Britanije bodo še dolgo 
vidne. Kakršenkoli razplet brexita bo pustil za sabo 
hude posledice. Migracije še vedno ostajajo problem, 

tako kot tudi grožnje s terorističnimi napadi. A 
najpomembnejša naloga novega petletnega mandata 
EU bo zagotovo povrnitev zaupanja in zagotavljanje 
občutka in dejanske varnosti med ljudmi ter 
nadaljevanje gospodarske rasti.

Brexit nas uči, kako krhka je lahko tudi tako močna 
povezava držav, kot so jo zasnovali krščanski 
demokrati v 50. letih prejšnjega stoletja. Dejstvo je, da 
je EU po najhujši finančni in bančni krizi med letoma 
2009 in 2016 pozabila na svoje ljudi. Z brezpogojnim 
odpiranjem vrat migrantom z Bližnjega vzhoda je 
EU najmočnejšo zaušnico dala prav svojim ljudem. 
Moralno zapostavljeni od krize so z množičnim 
prihodom migrantov začeli dobivati občutke tesnobe. 
In te ljudi je potrebno razumeti, ne pa radikalizirati.

Verjamem v načelo, da mora vsaka družina najprej 
poskrbeti za svoje člane in šele potem za druge. V 
nasprotnem primeru lahko pride do propada tako 
družine kot tudi tistih, ki so pomoči potrebni izven nje.

Reševanje zavoženih bank je bilo nujno za obstoj 
evropskega gospodarskega in finančnega sistema, a 
se je obenem v vsem kaosu, ki se je dogajal v najbolj 
kriznih letih, pozabilo na glas povprečnega Evropejca 
in Evropejke, ki hodi v službo, plačuje davke in 
preživlja svojo družino.

Mnogi se sprašujejo, zakaj sem se odločila kandidirati 
za mandat v Evropskem parlamentu. Mnogi to 
povezujejo z mojim odstopom z vrha NSi. Verjamem 
pa tudi, da je precej takšnih, ki mislijo zgolj na lepo 
plačo. Resnično razumem, da nekdo, ki se v okvirih 
minimalne plače vsak dan komaj prebija skozi mesec, 
vidi v volitvah v Evropski parlament le visoke plače.

A moja kandidatura izvira iz očetove želje po 
brezpogojni pomoči sočloveku. Ker z vsemi izkušnjami 
tako v domači kot tudi evropski politiki želim postati 
vaš glas svobode, pravičnosti in varnosti. In več kot 
to, da stojim za svojimi besedami in jih podkrepim z 
dejanji, ne morem storiti.

Ne delam si utvar, da lahko sama karkoli spremenim. 
A s svojo srčnostjo in odločnostjo si želim, da bi bili 
v naslednjih petih letih narejeni koraki proti bolj 
odgovorni, pravični in varni Evropski uniji.

Imam dovolj energije, nisem še rekla zadnje besede, a 
potrebujem vaše zaupanje. Z vašim zaupanjem bom 
namreč dobila tudi pogum za naš skupen boj v evropski 
prestolnici. Tako kot se človek pomena svobode 
zaveda šele takrat, ko se mu jo odvzame, se je potrebno 
zavedati, da Evropska unija ni nekaj samoumevnega. 
Za njo se je potrebno boriti.

Ljudmila Novak, poslanka
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AKTUALNO

LICITACIJA VREDNEJŠEGA LESA

Licitacija vrednejšega lesa je namenjena prodaji 
najkakovostnejšega lesa po višjih cenah, kot sicer 
veljajo pri rednem odkupu lesa. Namen licitacije 
je povezati lastnike gozdov in kupce lesa, ustrezno 
ovrednotiti visoko kakovostni les, da bo z ustrezno 
predelavo dosegel visoko dodano vrednost, in dvig 
zavesti javnosti o pomenu lesa iz slovenskih gozdov.

Zelo kakovosten les lahko prodamo odkupovalcem, 
lahko pa hlode visokokakovostnega lesa ponudimo na 
licitaciji lesa in poskušamo dobiti večji izkupiček. Na 
licitaciji različni, specializirani kupci iščejo les točno 
določene kakovosti in lastnosti ter so zanj pripravljeni 
odšteti veliko denarja, saj ta les uporabijo za izdelavo 
izdelkov, ki imajo na trgu zelo visoke cene (npr. furnir 
za opremo letal, jaht in godal …).

pa tudi na domačem dvorišču, travniku ali sadovnjaku. 
Poleg lesa gozdnih drevesnih vrst se prodaja tudi les 
domačih vrst, kot so slive, jablane in hruške. Na licitaciji 
najvišje cene dosegajo: gorski javor, oreh, veliki jesen, 
sliva, gorski brest, hrasti in češnja. Dosežene cene so 
v veliki meri odvisne od povpraševanja. Posebnost 
licitacij je, da se na njih prodajajo tudi manjši kosi lesa 
(sadno drevje, okrasno drevje).

Prodaja lesa na dražbi predstavlja tudi določeno 
tveganje. Les se morda ne bo prodal, saj zanj ne bo 
zanimanja, lahko pa doseže nižjo ceno od pričakovane, 
ki morda pokrije le stroške sečnje in spravila, prevoza 
ter stroške licitacije.

V Sloveniji enkrat letno poteka licitacija lesa v 
Slovenj Gradcu. Organizator je Zveza lastnikov 
gozdov Slovenije skupaj z Društvom lastnikov gozdov 
Mislinjske doline in Zavodom za gozdove Slovenije. 
Licitacija običajno poteka v začetku leta, priprave pa 
se začnejo že jeseni predhodnega leta. Sodeluje lahko 
vsak, ki ima v lasti drevesa oz. les izjemne kakovosti. 
Najprej je treba prepoznati drevo ali drevesa, ki imajo 
visokokakovosten les in so primerna za sečnjo. Pri 
tem lahko pomaga revirni gozdar Zavoda za gozdove 
Slovenije, ki svetuje tudi, kako naj se les pri sečnji 
pravilno skroji, da bo vrednost lesa čim večja. Dovoz 
hlodov na mesto licitacije poteka v obdobju približno 
mesec dni pred licitacijo. Kupci imajo nato približno 14 
dni časa za ogled ponujenega lesa. Ponudbo za hlode, ki 
jih želijo kupiti, podajo v zaprti ovojnici. Na odpiranju 
ponudb uspe tisti kupec, ki je ponudil najvišjo ceno. 
Na dnevu odprtih vrat si javnost lahko ogleda hlode 
in se seznani z doseženimi cenami. Na voljo je tudi 
katalog sortimentov. Nato imajo kupci en mesec časa, 
da kupljene hlode plačajo in odpeljejo. Prodajalci 
dobijo denar nakazan v osmih dneh po plačilu kupca. 
Hlodi, ki niso bili prodani, se še enkrat licitirajo. V 
kolikor tudi v drugo niso prodani, kmetijska zadruga 
ponudi odkup po tedaj veljavnem ceniku.

13. licitacija lesa v Slovenj Gradcu – 2019

Letošnja licitacija vrednejših lesnih sortimentov je bila 
rekordna. Na dražbi lesa je sodelovalo 566 lastnikov, 
ki so ponudili preko 3.700 hlodov. Kupci so kupili 
3.421 hlodov, neprodanih pa je ostalo 285 hlodov. 39 
kupcev (18 iz Slovenije, 10 iz Avstrije, 4 iz Nemčije, 4 
iz Italije, 2 iz Hrvaške in 1 iz Madžarske) je za hlode 
odštelo 1.177.000 €, največ za hrast graden, in sicer 
dobrega pol milijona evrov. Najbolj prodana drevesna 
vrsta je bil graden, sledila sta gorski javor in smreka. 
Ponovno se je pokazalo, da kakovostni hlodi sadnih 
vrst, kot so jablana, hruška in sliva, dosegajo lepe cene. 
Večji del slovenskih kupcev je les kupoval za uporabo 
v Sloveniji, nekaj pa za tuje kupce. Največ prodanega 
lesa bo odpeljanega na Kitajsko, saj je eden izmed 
slovenskih kupcev kupoval za kitajskega partnerja les 
gorskega javorja, hrasta in jesena.

Dan odprtih vrat, 13. 2. 2019; foto: Špela Logar

Hlodi za prevoz na licitacijo; foto: Emil Turk

Na dražbi lesa se prodaja les različnih drevesnih vrst 
izjemne kakovosti, ki ga lahko pridobimo v gozdu ali 
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AKTUALNO

POZIV K PRAVILNI UPORABI FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTEV IN VARSTVU ČEBEL
Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu 
zelo velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot 
so med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček 
in čebelji strup, človek uporablja za hrano in kot 
pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa 
so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje 
nekaterih živilskih in drugih proizvodov. Vrednost 
vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, 
ki jo imamo zaradi opraševanja čebel. 

nujno. V Sloveniji poznamo številne zgledne primere 
sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi 
čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, 
ki bi jih bilo treba v prihodnje izboljšati. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru 
nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) 
predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, 
skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno 
ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.

Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo 
v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva 
okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
■ pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo 

priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži 
opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele; 
fitofarmacevtska sredstva, ki so škodljiva za čebele, 
so na etiketi označena kot »nevarno za čebele« in 
opremljena s posebnim grafičnim znakom;

■ priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih 
priporočenih odmerkih;

■ pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo 
podrast v sadovnjaku ali vinogradu;

■ škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
■ čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju 

rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.

V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali v 
skladu z navodili, bodo čebelje družine v njihovi 
okolici zdrave in bolje preskrbljene in bodo dobro 
opravljale vlogo opraševanja rastlin.

Vladimir Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije

Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik 
s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za 
zaščito rastlin. Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje 
svojih pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves čas skrbeti 
za kočljivo uravnoteženost med obvarovanjem njihovih 
pridelkov pred škodljivimi organizmi in obvarovanjem 
čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se 
uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar 
je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih 
intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo 

Povprečen hlod je meril 1 m3, najvišjo ceno po kubiku 
je z 9.275 €/m3 dosegel gorski javor rebraš. Hlod 
gorskega javorja rebraša iz okolice Velikih Lašč je bil 
prodan za 15.389 € in je bil najdražji hlod na licitaciji. 
Od drugih drevesnih vrst je najvišjo ceno dosegel hlod 
oreha, in sicer 6.799 €.

Na območju Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje, 
lahko revirni gozdarji pomagajo pri izboru lesa za 
licitacijo, organizira se skupen prevoz hlodov, lastnik 
pa plača delež prevoza in stroške licitacije. Oboje 
skupaj znese ca. 40 €/m3. Lastniki lesa so s prodajo bolj 
ali manj zadovoljni, odvisno od pričakovanj lastnika in 
povpraševanja. Letos je bilo na licitacijo organizirano 
odpeljanih 88 kosov lesa (hrast, javor, brest, jesen, 
kostanj, oreh, huška in jablana) v izmeri 88 m3. Za les 
so lastniki iztržili 64.507 € oz. 736 €/m3, kar je precej 
več, kot je bilo povprečje licitacije. Neprodanih je 
ostalo le 5 kosov (3 x javor, jablana in sliva), za katere 
se pričakuje, da bodo prodani v drugem krogu prodaje.

Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Najdražji hlod licitacije, foto: Pavle Košir
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VODSTVO OZS PRI JANEZU ŠKRABCU

Janez Škrabec, ki je pri 33 letih ustanovil Riko, je družbo 
razvil v vodilno slovensko inženiring podjetje. Gospod 
Janez Škrabec je prejel številne podjetniške nagrade 
(menedžer leta 2017), v decembru 2018 mu je Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije podelila znak odličnosti 
»podjetniški vzor«. Ob tej priložnosti je na obisk v 
Ribnico povabil vodstvo OZS, predstavnike OOZ 
Ribnica in župana občine Ribnica Sama Pogorelca.

V sončnem petkovem 
popoldnevu, 22. 2., smo se 
vabljeni gostje zbrali pred 
podjetjem Riko hiše d. o. o. 
v Lepovčah. V uvodu nam je 
direktor Riko hiš predstavil 
podjetje, spoznali smo 
celoten proces nastajanja 
lesenih hiš, od projektiranja 
do finalne izdelave in 
postavitve. Ob tem nam 
je gospod Škrabec razložil 
zanimivo zgodbo o postavitvi 
njihovih hiš v Londonu na 
nekdaj nezanimivem in 
nekvalitetnem zemljišču, ki je 
sedaj postalo elitna soseska. 

Po ogledu Riko hiš smo se odpeljali v Hrovačo, kjer nam 
je gospod Škrabec na njemu lasten način predstavil 
Škrabčevo domačijo, skedenj, Kersničevo kovačnico in 
Boštjanovo hišo, ki v notranjosti ponuja štiri moderne 
apartmaje. Iz Škrabčevih besed je bilo jasno zaznati, da 
se zaveda svojih korenin in z velikim žarom pristopa k 
vsaki podrobnosti pri obnovi dediščine, ki, kot pravi, 
njemu predstavlja temelj, da v poslovnem smislu »leti« 
po svetu!

Čeprav kratek, nam je predstavitveni film o Škrabčevem 
poslovnem sistemu prikazal vso širino poslovnega 
sveta, ki ga Janez uspešno obvladuje. Riko v središče 
svojega delovanja postavlja povezovanje podjetij, s 
katerimi ustvarjajo odmevne zgodbe z visoko dodano 
vrednostjo, hkrati pa nadpovprečno vlagajo v družbeno 
odgovorne projekte.

Prisotni smo bili presenečeni nad gostiteljevim 
lokalpatriotizmom, saj so nam bile ves čas obiska 
ponujene lokalne kulinarične dobrote, ki sta jih 
pripravila Nik in David in jih s svojo ekipo tudi servirala. 
Lahko smo ponosni, da znamo tudi Ribničani pridelati 
dobro hrano in kulinarično razvajati goste. Škrabčevi 
objekti, njihove zgodbe, kulinarika iz domačih 
pridelkov – vse skupaj je primer dobre prakse, kako 
naj bi zastavili turizem tudi na ribniškem koncu! 

Ob sladici v Boštjanovi hiši smo zaključili srečanje 
z gostiteljem, ki rad sodeluje z obrtno-podjetniško 
zbornico, povedal pa je tudi zanimivo misel, da ne 
loči velikih in majhnih podjetij, zanj so vsi uspešni 
tudi veliki. Predsednik OZS Branko Meh, direktor 
OZS Danijel Lamperger, član gospodarskega sveta 
OZS in kandidat za državnega sekretarja za malo 
gospodarstvo Franc Vesel, predsednik OOZ Ribnica 
Franc Lesar in župan Samo Pogorelc so se gostitelju 
zahvalili za nepozabno popoldne, mu zaželeli nove 
uspehe in izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju.

Kot udeleženec in pisec tega članka si dovoljujem še kratek 
komentar: Janez je resnično podjetnik svetovnega kova in 
da obvlada svoj posel, samo ena podrobnost: v treh urah 
druženja mu niti enkrat ni zazvonil telefon, medtem ko 
smo se ostali kar pogosto pustili motiti svojim telefonom!

Avtor prispevka: Pavel Hočevar
Fotografi je: Mira Črešnar

AKTUALNO
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V TRAVNIKU SMO OČISTILI OKOLICO VASI

V soboto, 6. 4. 2019, smo vaščani Travnika izvedli 
čistilno akcijo našega kraja. Zbor je bil ob 9. uri na 
vasi »pri Jerneju«. Prebivalci Travnika vedo, kje je 
to, in v spomin Jerneju bomo ta del Travnika tako 
poimenovali.

Na čistilni akciji se je zbralo 40–50 prebivalcev 
Travnika, od tega polovica otrok. Na to smo zelo 
ponosni, saj so otroci naše največje bogastvo. To je tudi 
cilj vaške skupnosti – pravilno vzgajati naše najmlajše.

Po nagovoru predsednika vaške skupnosti Marka 
Lavriča je Mitja Lavrič, vodja dogodka – čistilne akcije 
2019, vse zbrane razdelil v 6 skupin. 

Ena skupina se je 
odpravila iz Matevljeka 
po gozdu mimo ranča 
Kapuna in se po tej 
poti vrnila nazaj v 
Travnik. Ena skupina, 
v kateri so bili poleg 
odraslih prisotni tudi 
naši starejši otroci, tako 
mladinci kot pionirji, 
pa se je v spremstvu 
odraslih od Bele Vode 
čez reber vrnila nazaj 
na zborno mesto. 

Zadnja skupina, kjer 
pa ni bilo otrok, se je 
podala ob regionalni 
cesti do križišča za 
Stari in Novi Kot in čez 
Sodol proti Travniku. V tej skupini pa je bil tudi naš 
najstarejši udeleženec, Miran Lavrič.

Na tak način smo pokrili praktično celo vas. Nabrali 
smo kar nekaj smeti. Celotna akcija je trajala približno 
dve uri. Po zaključenem delu pa smo se spet zbrali 
na začetku, »pri Jerneju« na vasi. Tam smo za vse 
udeležence pripravili malico, za otroke pa tudi 
družabni dogodek – »iskanje skritega zaklada«. 
Otroci so bili navdušeni in naše zadovoljstvo je bilo 
toliko večje, ker smo poleg izobraževanja otroke tudi 
nagradili za uspešno sodelovanje pri čistilni akciji. Naš 
cilj je bil dosežen in tudi v prihodnje bomo delali na 
tem, da bomo skrbeli za čisto okolje, izobraževali in v 
take projekte vključevali tudi otroke. 

Tekst in foto: Mitja Lavrič

Dve skupini sta očistili travniško polje. V teh dveh 
skupinah je bilo vključenih tudi veliko naših najmlajših. 
Ena skupina je očistila okrog bivšega Inlesa, ob cesti 
proti Kapli in nazaj proti Travniku. Tudi v tej skupini so 
bili poleg dveh odraslih tudi naši najmlajši prebivalci. 
Oskar Lavrič je bil z enim letom in pol naš najmlajši 
udeleženec. 

AKTUALNO
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KONČNO LEKARNA
Če je šlo vse po načrtih, potem v trenutku, ko to berete, naša 
velika občinska pridobitev – nova lekarna – že obratuje. 
Županova ideja izpred dveh let je z veliko prizadevnostjo 
vseh vpletenih in odgovornih za izvedbo projekta dobila 
tudi obliko. Postala je sodobno opremljena lekarna, ki bo 
nam občanom olajšala dostopnost do lekarniških storitev. 
Res je, da smo imeli tudi do sedaj del preskrbe vsaj delno 
rešeno, pa vendar smo morali vedno znova po predpisane 
preparate in zdravila, ki jih nismo dobili že ob obisku v 
naši ambulanti, v eno od lekarn v sosednjih občinah ali 
pa še kam dlje. 

Da je bila oskrba z zdravili skozi desetletja večji ali 
manjši problem, nam potrjuje tudi članek, objavljen 
4. 6. 1964 v Dolenjskem listu: 

Od recepta bolnik ne ozdravi!

Tako pravijo prebivalci iz Sodražice in Loškega Potoka. 
V obeh krajih imajo lepo urejeni zdravstveni postaji z 
zdravnikoma. Tudi dovolj bolnikov, včasih še preveč. 
Zdravnika napišeta recepte za zdravila, ljudje pa potem 
dobijo zdravila po prijateljih, avtobusih ali kakorkoli 
že iz Ribnice, Kočevja ali Ljubljane. Pri tem pa si 
mislijo, da recept za zdravje še ni dovolj, da je treba 
preskrbeti tudi zdravila. Pri zdravstvenih postajah bi 
lahko organizirali vsaj priročno lekarno z najnujnejšimi 
zdravili ali drugačno donašanje zdravil iz lekarne. 
Vendar zahtevata zdravnika, pravijo, precej visoke 
honorarje za to dodatno delo. Na zadnjem sestanku 
predsednikov KO SZDL v Ribnici so govorili tudi o tem 
in ugotovili, da bi se dala dostava zdravil v te kraje lepo 
organizirati. Recepte bi skupaj poslali po avtobusu v 
Ribnico, kjer bi zdravila pripravili in jih v posebni škatli 
poslali v zdravstveno postajo z avtobusom. Ljudje bi 
jih tako lahko že v enem dnevu dobili in skrbi bi bile 
odpravljene. Problem, ki ne bi smel predstavljati težav 
in bi moral biti že davno rešen. Saj verjetno bo kmalu.

Vlado Mohar

Območno združenje Rdečega križa Ribnica organizira 
zdravstveno letovanje za 80  otrok, starih od 7 do 15 let.

Letovanje bo potekalo od 23. 7. do 31. 7. 2019 na 

Debelem rtiču.

Vse zainteresirane obveščamo, da zbiramo predloge otroškega zdravnika 
od 3. 5. do 10. 6. 2019. Polna cena je 280 EUR, prispevek staršev je od 
0 do 80,00 EUR.

Za tiste otroke, ki so brez zdravstvene indikacije in so iz socialno 
šibkega okolja, sprejemamo prošnje za brezplačno letovanje do 
10. 6. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije vsak dan med 9. in 12. uro na tel št. 01 836 20 56. 

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM d. o. o.
Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm d. o. o. za prejeto donacijo 
v višini 18.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za brezplačno letovanje 51 otrok in žepnino ter za nakup 200 
prehranskih paketov.

Ponosni in hvaležni smo, da imamo v domačem kraju podjetje, ki je že vrsto let pripravljeno pomagati ne samo 
perspektivnim in talentiranim, ampak tudi najranljivejšim v naši družbi.

OZRK Ribnica

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK 2019
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NAJVEČJI ZBOROVSKI DOGODEK ZA MLADE PEVKE IN 
PEVCE POTEKA V LOŠKEM POTOKU
TOKRAT JE PELO 381 OTROK IN SE PREDSTAVILO ENAJST ZBOROV

Številčno gledano je naša območna revija predšolskih, 
otroških in mladinskih pevskih zborov zelo močno 
zastopana – ne samo da je 28. marca v potoški šoli 
pelo 11 zborov Ribniške doline, ampak tudi 381 otrok. 
Veste, kako redko je danes kjerkoli po Sloveniji, da ima 
zbor po 40, skoraj 50 pevcev? Pa čeprav je zborovstvo 
še vedno najmočneje zastopana kulturna dejavnost 
na Slovenskem, so zbori vse manjši. Na folklornem 
področju se dogaja celo to, da je ta, tradicionalno 
vezana dejavnost na podeželsko okolje zdaj močnejša 
v urbanih okoljih in imajo mestne šole več folklornih 
skupin. Zanimivi obrati se dogajajo, vsekakor pa je pri 
vsem najpomembnejše, da mentorji zadržijo voljo do 
poučevanja mladih in prenašanja znanj na generacije, 
ki jih je morda dandanes res vse težje odtegniti od 
dinamičnega sveta digitalizacije.

Letos je strokovno in selektorsko nad njo bedel 
Tomaž Pirnat, ki ga mnogi poznajo tudi kot dirigenta 
mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija. Mlad in 
energičen, kar je značilnost današnjega slovenskega 
zborovodskega potenciala. Zagovarja stališče, da mora 
energija zbora ponesti občinstvo, da so pevci ogledalo 
zborovodje in da je treba ustvarjati tak program, ki bo 
iz otrok zvabil najboljše. Kot izjemne so se izkazale 
tudi korepetitorke, kar drugod ni ravno pogosta 
značilnost, saj je dobrega spremljevalca na klavirju, ki 
podpre zbor s svojimi takti, težko najti. Slišali smo tudi 
druge instrumente, videli ples in zbore, sploh mlajše, z 
živahnimi pristopi, tudi kostumskimi dodatki.

Ribniški otroški zbor je s seboj pripeljal okrepljeno ekipo instru-
mentalistov. 

Pevci se vedno odenejo v živahne majčke in opozorijo nase kot 
zbor, ki diha kot eden. Kako šele navijajo! Pravo pravcato tekmo-
vanje v glasnem spodbujanju. 

Osem zborovodkinj s potoške, ribniške in sodraške 
matične šole je sodelovalo letos s svojimi zbori, dve s 
podružničnih šol Sušje in Dolenja vas, cerkveni otroški 
zbor iz Dolenje vasi (ki edini nastopa v imenu društva) 
ter najstarejša skupina otrok iz ribniškega vrtca. Vsem 
tem mladim pevcem je zborovski dogodek, ki mu v 
tekočem letu ni para, saj se tu zberejo vsi, ki v naši dolini 
pojejo, resnično velika prireditev, ki jo pričakujejo že 
veliko poprej in se nanjo temeljito pripravljajo. Je pa 
to vedno tudi organizacijski podvig za osebje domače 
potoške osnovne šole, ki že vsa leta pomaga JSKD 
Ribnica brezhibno izvesti to množično prireditev. 

Ker se delo za zborovodje nikoli ne neha, bodo še pred 
zaključkom šolskega leta sodelovali tudi z obetajočo 
zborovodkinjo Katjo Gruber, ki sicer tudi dela v 
šolstvu in razume vse tegobe, s katerimi se morajo 
kolegice spopadati, ko poskušajo ujeti na vaje čim več 
pevcev, jih harmonizirati in jim vokalno petje prikazati 
kot enega pomembnejših talentov.

Hvala vsem sodelujočim, nastopajočim, vsem, ki ste 
bili kakorkoli delček našega letošnjega zborovskega 
dogajanja.

Alenka Pahulje, JSKD Ribnica
Foto: Marko Modrej
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LOKALNE PRIREDITVE

JU-JU-JUHUHU, MAŠKARE SO TU …

PRIREDITEV »PRIJATELJSTVO ZDRUŽUJE«

Pustni teden se je v vrtcu pričel že pred pustnim 
torkom in je trajal praktično cel teden, vrhunec pa je 
dosegel na pustni torek. 

Na ta dan so vsi otroci 
pobegnili iz vrtca. Vanj 
so se naselile maškare, 
ki so s svojim plesom, 
petjem in rajanjem 
poskušale priklicati 
pomlad. Opaziti je 
bilo leve, kavboje, 
pikapolonice, čebele, 
princese in še marsikaj.

Starodavna šega je čas 
rajanja in veselja. Kot 
vsako leto doslej je bilo 
tudi tokrat pestro. Kot 
se spodobi na ta dan, 
smo se zjutraj najprej 
posladkali s pustnim 
krofom, kasneje pa je 
sledilo skupno rajanje 
ob glasbi v telovadnici. 

V četrtek, 21. 3. 2019, smo imeli v šolski telovadnici 
že tretje leto zaporedoma prireditev z naslovom 
»Prijateljstvo združuje«.

Čez dan so otroci s svojim veseljem preganjali zimo in 
klicali pomlad.

Bilo je sladko in veselo. Pustni torek smo preživeli 
norčavo in dobre volje.

Besedilo: Vanja Mihelič
Foto: Andreja Bartol

Od priprav do izvedbe prireditve je trajalo skoraj dva 
meseca. Naš trud pa je bil poplačan z velikim obiskom 
prireditve.

Starejši starostni skupini sta obiskali tudi varovance 
v domu starejših občanov in tako prinesli veselje in 
pustno vzdušje tudi k njim.
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V BINKLU DOGAJA ...
Prišel je pustni čas in otroci iz Binkla (bodisi tu živeči ali 
tisti, ki občasno prihajajo) so se našemili v maškare. Tudi 
mamice, ki so jih spremljale na sončno pustno soboto, 2. 
3. 2019, so se odločile vzdrževati vsakoletno tradicijo, ki 
jo gojita Simona in Tina že od svojih malih nog. Tako je 
bil naš nabor pustnih mask nadvse pester, saj smo imeli 
v svojih vrstah tri čarovnice, hudiča, tigra, gasilca, zajčka, 
nindžo, pikapolonico, princesko in policista. Ljudje so 
nas bili zelo veseli in nas pričakovali. Lepo je bilo videti 
nasmejane, vesele obraze vaščanov. "Pa naslednje leto 
spet!" smo jim obljubili. 

Nastopali so vsi otroci iz vrtca, od najmlajšega do 
najstarejšega.

Starši in drugi obiskovalci so prisluhnili deklamacijam, 
pesmim, dramatizaciji in plesu. Nastopajoči otroci so 
staršem s svojo igrivostjo pričarali ponos in na lica 
vseh obiskovalcev obilo nasmehov.

Program so povezovale tri vzgojiteljice, ki so se 
prelevile v nadvse simpatične žabe. Skozi njihovo 
zgodbo smo želeli prikazati pomen prijateljstva, kar je 
bilo tudi rdeča nit letošnje prireditve.

Po koncu so si obiskovalci lahko ogledali tudi zapise 
o prijateljstvu, ki so jih povedali otroci drugega 
starostnega obdobja, poleg tega pa smo imeli tudi 
manjšo razstavo njihovih umetnin prav na to temo.

Skupaj smo preživeli čudovito popoldne.

Besedilo: Vanja Mihelič
Foto: Andreja Bartol

Foto: Majda Malnar

Ko je pomlad že pošteno trkala na vrata, se je ista skupina 
Binklarjev odločila za skupen pohod na Kamengrič, 
kjer smo obujali spomine na pustne norčije ter uživali v 
zgodnji pomladi in predvsem v medsebojnem druženju. 

Besedilo: Mateja MalnarFoto: Matjaž Pajnič
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev
FANI DEBELJAK:

UPOKOJENSKA

V nedeljo, 10. marca, smo potegnili črto pod lansko 
leto in na zboru članov društva pogledali, kako uspešni 
smo bili. Kot že vrsto let je zbor potekal v Kulturno-
turističnemu centru – KTC-ju na Hribu v Loškem 
Potoku. 

Občnega zbora se je udeležilo 91 članov in tudi kar 
nekaj gostov. Navzoči so bili iz DU Draga in DU 
Sodražica, prišla sta Dušan Kraševec, podpredsednik 
PZDU Dolenjske in Bele krajine in predsednik DU 
Dolenjske Toplice, ter Marija Golob, sekretarka 
komisije za šport pri PZDU Dolenjske in Bele krajine, 
zelo veseli pa smo bili, da se je našemu vabilu odzval 
tudi Branko Suhadolnik, ki je pri ZDUS-u zadolžen 
za rokodelke in rokodelce in za vse, kar je povezano 
z rokodelstvom. Naj povem, da smo na področju 
rokodelstva v našem društvu »zelo močni« in smo tako 
tudi na tem občnem zboru odprli rokodelsko razstavo 
pod naslovom »OLEPŠANE STEKLENICE«, kjer smo 
prikazali steklenice, okrašene z različnimi tehnikami. 

Naše društvo je na dan 3. 12. 2018 štelo 219 članov, 139 
žensk in 80 moških. V letu 2018 je v društvo pristopilo 
11 novih članov, v letošnjem letu že 10. 120 članov 
je tudi članov vzajemnega posmrtninskega sklada. V 
letu 2018 je umrlo 9 članov – 4 ženske in 5 moških. 
Trenutno je po starosti najstarejši član društva rojen 
leta 1922, torej je star 97 let, po dolžini članstva pa naša 
članica, ki je včlanjena v društvo od leta 1972, to je že 
47 let. 

Na občnem zboru smo ugotovili, da smo realizirali 
vse naloge, ki se tičejo rednega poslovanja društva v 
letu 2018. Redno pišemo v občinsko glasilo, prav tako 

redno obveščamo naše člane preko Facebook strani 
društva in preko SMS-sporočil. 

Poslali smo čestitke našim članom za okrogle obletnice 
ter voščila ob božiču in novem letu vsem članom nad 80 
let. Vse čestitke izdelamo ročno na delavnicah ročnih 
del. Vsakemu novorojenčku Loškega Potoka smo 
podarili par copatk, ki jih vestno plete Marija Debeljak.

Aktivni smo bili tudi na mednarodnem področju, 
saj smo sodelovali na Štruklijadi v Kumrovcu in na 
mednarodni prireditvi v Prezidu – Tradicionalnem 
srečanju travarjev, zeliščarjev in ljubiteljev narave. 

V letu 2018 smo organizirali ogled opere Carmen 
v Vipavi in ogled predstave Poletnega gledališča 
Studenec – Lepo je biti muzikant. 

V juniju smo se udeležili letnega srečanja rokodelcev v 
Višnji Gori, v decembru pa štiridnevnih Rokodelskih 
delavnic Delfin 2018 v Izoli. 

Poleg vsega naštetega smo sodelovali v projektu 
Študentje treh fakultet, na Vampijadi v Sodražici, kjer je 
naša ekipa zasedla drugo mesto, na etnološko-turistični 
prireditvi Ob košnji – v deželi ostrnic, kjer smo imeli 
dve ekipi in zasedli prvo in drugo mesto, udeležili 
smo se srečanja upokojencev PZDU Dolenjske in 
Bele krajine na Jasi v Dolenjskih Toplicah, organizirali 
4. srečanje starejših članov nad 80 let ter jubilantov, 
predstavili potoške štruklje z ocvirki na Prazniku 
suhega sadja na Gradežu, krasili cerkev na zahvalno 
nedeljo, varovancem potoškega doma starejših 
občanov pripravili kulinarično dopoldne, sodelovali 
na slavnostni prireditvi ob 10-letnici delovanja Doma 
starejših občanov Loški Potok, na krašenju smrečic 
2018 v organizaciji TD Loški Potok ... 

V društvu imamo dramsko skupino, ki je imela v letu 
2018 14 nastopov, in tudi glasbeno skupino ljudskih 
pevk, ki se imenujejo POVASENKE – te so v letu 2018 
imele 23 nastopov in tudi svoj prvi samostojni koncert 
v cerkvici sv. Florjana v Retjah. Povasenke sodelujejo 
z ljudskimi pesmimi tudi v projektu Življenje ustvarja 
zgodbe, v istem projektu so nastale tudi njihove nove 
obleke. Na tem mestu se še posebno zahvaljujem Vladu 
Moharju in Vinku Košmerlu, ki nam pomagata v tem 
projektu.

Imamo tudi rokodelsko skupino Lesenke, ki izdeluje 
rože iz ostankov lesa. Tudi Lesenke smo bile v letu 
2018 zelo aktivne. Naj naštejem samo nekaj aktivnosti: 

Penzijo smo prislužili, 
»obresti« tudi z njo dobili.

Se pogosto nam zgodi, 
da v glavi se zvrti. 

Pa težav še dosti imamo, 
a prenašamo jih vdano.

Pozabimo na skrbi, 
saj brez njih lepše se živi.

Na izlete, na pohode, 
pa boš vedno dobre volje. 

Za slabo voljo časa ni, 
pozabiš, da te kaj boli. 

Če se doma samo držiš, 
od ljudi se odtujiš,

kot puščavnik 
se sam sebi zdiš.

Zato vsak dan polepšaj si,
teh nekaj let, kar se živi. 
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sodelovale smo v Cankarjevem domu na 18. Festivalu 
za tretje življenjsko obdobje, naše rožice so bile 
razstavljene v knjižnici v Starem trgu pri Ložu in v 
knjižnici v Novi vasi na Blokah, tudi za vse udeleženke 
lanskega občnega zbora smo naredile rožico, lesenke 
– lesene rože pa smo naredile tudi ob materinskem 
dnevu za vse zaposlene in mamice varovancev Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, za 
Bivalno enoto Ribnica. 

Na občnem zboru je podpredsednik naše pokrajinske 
zveze Dušan Kraševec podelil še priznanja PZDU 
Dolenjske in Bele krajine za dolgotrajno aktivno in 
ustvarjalno delo v DU in PZDU Dolenjske in Bele 
krajine, in sicer predsednici društva Mariji Turk, 
predsedniku nadzornega odbora društva Alojzu 
Ruparčiču, vodji dramske skupine Fani Debeljak ter 
tajnici Tanji Lavrič. 

Dobitniki priznanja PZDU

Dušan Kraševec je bil namreč 3. aprila na rednem 
letnem volilnem zboru članov PZDU Dolenjske in 
Bele krajine, ki je potekal na Prepihu v Novem mestu, 
izvoljen za novega predsednika Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine in tako 
zamenjal dosedanjega predsednika Jožeta Jazbeca, ki je 
bil na tem mestu 12 let. Naša predsednica Marija Turk 
je bila izvoljena v upravni odbor PZDU-ja. 

Po vsem naštetem smo bili v letu 2018 zelo aktivni in 
delavni. Realizirali smo vse, kar smo si zastavili, in sto-
rili še veliko več, kot je bilo načrtovano. Da nam je vse 
to uspelo, se moram seveda zahvaliti naši predsednici 
Mariji Turk, ki res odlično vodi društvo.

Da nam je uspelo občni zbor brezhibno izpeljati, se 
moram zahvaliti Lesni zadrugi Loški Potok, ki nam 
je priskočila naproti in nam brezplačno odstopila 
prostor, Vladu Moharju za kavico za vse udeležence 
občnega zbora ter Tatjani Begič za podporo pri izvedbi 
tako razstave kot samega občnega zbora. 

Kot sem omenila 
že zgoraj, je naša 
članica Mihela Žagar, 
Mihejlova iz Travnika 
67, včlanjena v društvo 
od leta 1972, torej je 
našemu društvu zvesta 
že 47 let. Ker se občnega 
zbora zaradi bolezni ni 
mogla udeležiti, sva jo s 
predsednico obiskali na 
njenem domu v Travniku 
in ji poklonili šopek 
lesenih rož ter priznanje. 
Seveda smo tudi malo 
poklepetali o njenem 
vsakdanu. Še vedno gre 
vsak dan pogledat v hlev 
in na krajši sprehod okoli hiše. Povedala nam je tudi, 
da redno prebere naše članke in je seznanjena, kaj v 
društvu počnemo.

PREDAVANJE 
12. februarja smo imeli v KTC-ju predavanje z 
naslovom Biti ali ne biti – ohranjanje vitalnosti srca in 
ožilja. Predavanje je vodil Aleš Homovec iz podjetja 
Narin, prikazana je bila tudi meritev žilja. 

RAZSTAVA 
10. marca, istočasno 
kot občni zbor, smo v 
Ku l t u r n o - t u r i s t i č n e m 
centru na Hribu imeli 
tudi otvoritev  rokodelske 
razstave "OLEPŠANE 
STEKLENICE", na kateri 
smo predstavili steklenice, 
okrašene z različnimi 
tehnikami, ki smo jih 
naredile na delavnicah 
ročnih del. Na teh 
delavnicah smo osvojile 
različne tehnike, kot 
so: servietna tehnika, 
steklenice smo 
popikale in porisale 
z barvami za steklo 
oziroma akrilnimi 

Okrašene steklenice Zdenke Košmrlj
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FANI DEBELJAK:

DIH POMLADI
Čuti se dih pomladi,
prebujanje v naravi,

ptičje žgolenje,
na drevju brstenje.

Tiho, tiho prihaja,
vsak dan je bolj zala,

v neskončen zelen
pajčolan obdana.

Vrne vedno se ob letu,
radostna vsa, v zelenju in cvetju.

Vedno nas razneži,
balzam za dušo njeni so objemi.

Draga si nam ti, pomlad,
prinašaš veselje, polno nad,

iz duše preženeš
praznino in hlad.

barvami, jih oblepile in polepile z vrvjo, nitjo, volno in 
čipkami, steklenice smo »oblekle« in nastale so noše, 
kuharji, dame in gospodje … Zahvaljujem se vsem, ki 
ste pridno hodile na delavnice in napolnile celo galerijo 
KTC-ja s čudovitimi izdelki. Odziv na razstavo je bil 
res enkraten. 

8. MAREC V DSO RIBNICA 
Ob 8. marcu so bile naše Povasenke povabljene, da 
popestrijo praznik žena stanovalcem Doma starejših 
občanov Ribnica. Program je vodila Meta, poleg 
Povasenk pa sta nastopali še Fani in Micka s skečem, 
prav tako je Fani recitirala nekaj svojih avtorskih 
pesmi. Še posebno pa je bila nastopa vesela naša članica 
Ljudmila Bambič, ki je stanovalka doma.

Okrašene steklenice Marije Mišič 

Okrašene steklenice Majde Levstek

Meta in Ljudmila Bambič

Povasenke

Okrašene steklenice Andreje Mišič
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SMEH NE ŠKODI: 
Pride upokojenka k zdravniku. Vsa zatečena in 
polna podplutb ga vpraša: »Gospod doktor, mož 
me vsak dan, ko pride domov, pretepe. Svetujte mi, 
prosim, kaj naj naredim, da ne bom več izgledala 
tako grozno.«

Zdravnik nekaj časa razmišlja, nato pa le: »Gospa, 
skuhajte si kamilični čaj in ga ob moževem prihodu 
domov grgrajte. Po možnosti vse do večera.«

Rečeno, storjeno. Čez mesec dni pride upokojenka 
na kontrolo. Njen obraz je gladek in brez oteklin, 
zdravniku se seveda nemudoma zahvali za tako 
učinkovit nasvet. Ta pa: »Gospa, vidite, da prepirov 
in gorja ni bil kriv alkohol, ampak jezik.«

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

PO PATUOŠKU

Avtor ilustracije: Peter Polončič Ruparčič.

PLAN DELA: 
■ Vse upokojence in seveda tudi ostale vabimo, da 

pridejo na Gospodarsko razstavišče v Ljubljano na 
Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo potekali 
od 14. do 16. maja. Organizator prireditve je Zveza 
društev upokojencev Slovenije. Naše društvo bo 
sodelovalo dne 15. 5. 2019 z razstavo »Od mleka do 
putra«, s peko potoških kuheljnlov ter na »Uricah 
poezije« na srečanju literatov. Društvo organizira 
tudi brezplačni avtobusni prevoz za ogled prireditve. 
Prijave sprejemata predsednica in tajnica.

■ Prav tako vabimo vse upokojence in ostale občane, 
da se nam pridružijo na celodnevni ekskurziji 
v Šentjernej, ki bo v soboto, 8. 6. 2019. Prijave 
sprejemata predsednica in tajnica. Da bomo lahko 
izlet izpeljali, mora biti najmanj 40 prijavljenih. 

EDO DRGAN

OH, TI ODMEVI

Komaj čakam na Odmeve
v poštnem nabiralniku,

saj v njih piše,
kaj se je zgodilo in kaj se bo.

Kdo se je rodil,
kdo je preminil

in kdo občinsko priznanje je dobil.

Piše o gasilcih,
junakih ognja, žleda, pomoči,

da sedaj imajo takšen avto,
ki še tako velike ognje pogasi.

O Dragarski dolini,
kaj so delali in kam so šli

in zakaj se še nobena
vetrnica ne vrti.

V Novem Kotu bi še radi eno luč
in da so mojstri žganjekuhe,

ki dobro ti povrne moč.

Za ostarele se lepo skrbi,
saj je dosti jubilantov

in med njimi spretnih punc
in hitrih fantov.

Da bi vse opisal,
mi je zmanjkalo vrstic,
a vsakič je tudi pesem
in kakšen dober vic.

A najboljša je naslovna stran.
Saj res ne vem:

a je to fotomontaža
al' je res volk tam?
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VELIKONOČNA RAZSTAVA 2019

Na predhodnih velikonočnih razstavah smo poleg 
velikonočnih aranžmajev predstavili tudi druge, z 
veliko nočjo povezane zanimivosti, npr. velikonočne 
čestitke, s katerimi so voščili za velikonočne praznike, 
prtičke s simboli velike noči, lani pa smo predstavili 
podobice ali po potoško pildke. Letošnja velikonočna 
razstava pa ima tri dele: vključuje molitvenike, ki se 
navezujejo na postni čas pred veliko nočjo, aranžmaje 
velikonočnega zelenja, jedil in drugih simbolov 
velike noči ter slike vzorcev, ki spodbujajo vznesena, 
spomladanska občutja. Pri predstavitvi žegnov so 
letos poleg dveh potoških društev sodelovala tudi 
sosednja društva, dve iz Hrvaške, dve iz Ribnice in eno 
iz Sodražice. Na predvečer cvetne nedelje, 13. 4. 2019, 
smo v Kulturno-turističnem centru na Hribu skupaj 
predstavili vse razstavljene predmete in aranžmaje ter 
slike. 

MOLITVENIKI
Pred največjim krščanskim praznikom – veliko 
nočjo se posvečamo notranjemu poglabljanju in 
premišljevanju. Pri tem nam pomagajo »bukvice« – 
molitveniki in sveto pismo. Molitvenik je bil obvezna 
oprema vsakega kristjana. Ženske so k maši vzele 
torbico (tošәln), v kateri so bili molitvenik (bukvice), 
molek (paternošter), robec in manjša denarnica 
(frgomin), v katerem je bil kakšen dinar za v puščico.

Na letošnji velikonočni razstavi predstavljamo 151 
starih knjižic, povečini molitvenikov. Molitveniki 
so spremljali posameznika običajno od obhajila 
ali birme do smrti in so jih pogosto polagali v krste 
umrlih. Pojavili so se v srednjem veku, večje število 
različnih molitvenikov pa je nastalo v razsvetljenstvu. 
Molitveniki so bili za različne namene, Marijina družba 
jih je na primer posebej izdala za dekleta in fante ter 
vključujejo določena pravila ali določene pobožnosti, 
svoje molitvenike pa imajo tudi vojaki. Najpogosteje 
so molitveniki vključevali jutranjo in večerno molitev 
ter molitve pred jedjo in po njej ter mašne molitve. 

LOKALNE PRIREDITVE
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(šibce), ki jih potaknejo v njivo na Janeza Krstnika 
za dobro letino, oljčna vejica, ki jo dajo v »bogkov 
kot«, mačice in verh, ki jih položijo živini v jasli za 
obvarovanje pred boleznimi. Manjši »pušeljček« 
zataknejo tudi nad vrata hleva. Kar ostane, se shrani 
ter vrže v ogenj v primeru hude ure. V »ročaj« zelenja 
so dali tudi koren, ki so ga posušenega uporabili za 
kadilo na veliko soboto. 

Nekateri molitveniki so 
izšli v več tisoč izvodih 
ali pa so bili večkrat 
ponatisnjeni. Med najbolj 
znanimi molitveniki, ki jih 
najdemo tudi na razstavi, 
so Baragov molitvenik 
Dušna paša, Vrečarjev 
Kristus kraljuj z bogatimi 
ilustracijami Toneta Kralja 
ter Torošev V občestvo 
združeni z grafično 
opremo Plečnikovega 
učenca Bitenca, pa še 
mnogi drugi, različnih 
velikosti, namenov, 
okrasja ter z zgodbami, 
ki so vezane nanje in 

njihove lastnike. Molitvenike so morali odobriti in v 
enem od njih je naveden tudi pater Stanislav Škrabec 
iz Ribnice. Predstavljeni molitveniki so napisani v 
slovenščini (najstarejši v pisavi bohoričici), latinščini 
ter madžarščini. Najstarejša knjiga na razstavi je 
prevod svetega pisma – modrostne knjige iz leta 1798, 
ki vsebuje navodila za pametno vzgojo in ravnanje. 
Odlomek iz te knjige, pisane v bohoričici, katere napotki 
veljajo še danes, je prebral Vlado Mohar. Molitvenike je 
v potoškem narečju predstavila Anica Car, ki jih je tudi 
zbrala, uredila in pripravila razstavo. 

VELIKONOČNO ZELENJE IN JEDILA
V spomin na Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem, 
ko so ga pozdravljali s palmovimi vejami, nesemo na 
cvetno nedeljo v cerkev zelenje – »butare«, »pušelj« 
oz. »lesen ali kravji žegen«, ki ima širom po Sloveniji 
številna druga imena. 

Blagoslovljeno zelenje je posvečen predmet, ki ga 
razdrejo in njegove dele uporabijo za obvarovanje pred 
nesrečami ter za dobro letino. Zato zelenje sestavljajo 
različni lesovi ali rastline, kot so enoletne leskove veje 

Velikonočna jedila so simboli Kristusovega trpljenja in 
vstajenja: kruh ali potica je znamenje božje dobrote in 
človekovega dela. Zrno v zemlji umre, da lahko obrodi 
sad. Zrno je tudi prispodoba Kristusovega trpljenja 
in smrti ter vstajenja. Šunka predstavlja meso, ki je 
podoba Jezusa Kristusa in spominja na velikonočno 
jagnje, ki so ga Izraelci uživali v spomin na rešitev iz 
egiptovske sužnosti. Pirhi simbolizirajo pet Kristusovih 
ran, hkrati pa so simbol življenja. Lupina je podobna 
skali pred Kristusovim grobom, ki jo ta ob vstajenju 
odvali in ponovno zaživi med nami. Korenine hrena 
predstavljajo žeblje, s katerimi so Kristusa pribili 
na križ. Ostrina hrena spominja na trpljenje na poti 
odrešitve. Velikonočna jedila se blagoslovijo na veliko 
soboto in se slovesno použijejo po večerni ali jutranji 
vstajenjski procesiji. V Loškem Potoku je ta v soboto 
zvečer. 

LOKALNE PRIREDITVE
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na velikonočno mizo vključile ročno izdelane lesene 
košare ter prtičke za pokrivanje žegna, kvačkane 
košarice različnih oblik, kvačkane pirhe in gnezda. V 
Čabru in Prezidu velikonočnemu zelenju rečejo kravji 
žegen. Društvo »Vrijednice« iz Čabra je kot zanimivost 
navedlo, da vsaka košara z jedili vključuje tudi večjo 
hostijo, ki jo pripravi mežnarica. 

Ob hostiji na veliko noč po maši molijo, nato pa zau-
žijejo velikonočne jedi. Predstavile so tudi običaj, da 
se v četrtek zvečer peš odpravijo iz Čabra na Žalostno 
goro, kjer molijo, vrnejo pa se šele naslednji dan proti 
jutru. Društvo »Trbuhovica« iz Prezida je pripravilo 
več kravjih žegnov, okrašenih s pentljicami in drugimi 
okrasnimi predmeti. 

Velikonočne aranžmaje, ki vključujejo tradicionalne 
in sodobne elemente, so pripravila in predstavila 
sodelujoča društva. Društvo podeželskih žena Ribnica 
je med velikonočnimi jedmi poleg šunke v testu in 
kruhovega filanja pripravilo za ogled in pokušino 
»alejujo«, to je jed iz svežih repnih olupkov, ter slano 
potico z nadevom iz riža, kuhanega v vodi, v kateri se 
je kuhala šunka. 

Turistično društvo Loški Potok je predstavilo žegen – 
pušelj, v katerega je poleg obveznih vrst lesa in pisanih 
pentljic (mašnic) povezan še koren, s katerim pokadijo 
hišo na veliko soboto, ter jerbas, s katerim so nesli 
jedi žegnat, od jedi pa je izpostavilo ajdovo filanje 
ter rožičkov kruh, ki ga sestavljajo rožičkova potica v 
okroglem pekaču z luknjo na sredi, v katero dajo testo 
brez namaza ter s škarjami narežejo obod potice, da je 
z vrha videti kot Kristusova glava s trnovo krono. 

Društvo upokojencev Loški Potok je pripravilo pirhe v 
tehniki mokrega in suhega polstenja in z njim okrasilo 
veje skrivenčene vrbe. Aranžma Društva upokojencev 
Sodražica – kvačkarske sekcije sestavljajo kvačkani 
pirhi, ki ostanejo lep okras na mizi tudi po velikonočnem 
zajtrku, zajčki, cvetlice in prtovi. Ribn'ške kvačkarice so 

SLIKE VZORCEV KROŽNIH OBLIK
Na velikonočni razstavi je 10 slik Adele Anzeljc iz 
Retij, kamor se občasno vrača iz Ljubljane. Ustvarja 
vzorce krožnih oblik in živih barv, ki pritegnejo oko 
in razveselijo srce, zato so obogatitev velikonočne 
razstave, kjer so v ospredju svetloba, pričakovanje in 
upanje. V 25 letih je ustvarila okrog 70 slik v formatu, 
ki je predstavljen na razstavi (55 cm x 65 cm), pred 
tem pa se je mojstrila na manjšem, A-3 formatu. Pri 
delu uporablja elektronsko povečevalo, saj zelo slabo 
vidi, tako da svoje slike nikoli ne vidi v celoti. Drugi 
pripomočki so še šestilo in barvni svinčniki. Poskusila 
je tudi z voščenkami, flomastri pa tudi s čopiči, a ker 
mora svoje risbe potipati, uporaba čopičev nikakor 
ne pride v poštev. Njene slike so bile za marsikaterega 
udeleženca na razstavi veliko, prijetno presenečenje, na 
trenutke nedoumljivo, še posebno, ko so se seznanili 
z njihovim nastajanjem. Kot diplomirana filozofinja 
je svoje ustvarjanje opisala s štirimi paradoksi, saj 
meni, da izraz paradoks najbolje opiše njeno risanje. V 
nadaljevanju so povzeti v skrajšani obliki. 

»Prvi paradoks: Risati ne znam niti ne morem, ker 
preslabo vidim, vendar zelo veliko rišem.

LOKALNE PRIREDITVE
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PREDAVANJE ANTONA BERČANA IZ RIBNICE
V sredo, 10. 4 . 2019, nas je ob 20. uri zvečer s svojim 
predavanjem v svet »bukvic« – molitvenikov popeljal 
ribniški župnik gospod Anton Berčan. Spomnil je na 
to, da so molitveniki osebna zadeva in se jih ni posojalo 
drugim. Marsikoga so spremljali povsod, tudi na 
zadnji poti. So priročnega formata, trpežnih platnic in 
vezave, nekateri z reliefnim tiskom ali drugim bogatim 
okrasjem iz krščanske ikonografije. Njihova vloga je 
bila nekdaj veliko večja kot danes, saj so bile to sprva 
edine tiskane knjige v maternem jeziku. Uradni jezik v 
cerkvi je bil 1900 let latinščina in ji preprosti, nepismeni 
ljudje niso mogli slediti. Brata Ciril in Metod, ki sta 
širila krščanstvo po slovanskih deželah, sta uporabljala 
glagolico oz. staro cerkveno slovanščino, še zlasti 
po potrditvi pravice do slovanskega bogoslužja leta 

Drugi paradoks: Moje risbe so ravno toliko narobe, 
kolikor sem narobe jaz, kljub temu pa me kažejo veliko 
bolj razločno kot fotografija na osebni izkaznici.

880. Iz molitvenikov so se preprosti ljudje učili brati, 
preko njih pa so se seznanjali tudi s svetovno znanimi 
pisatelji, na primer Tomažem Kempčanom, Franom 
Saleškim Finžgarjem. Molitveniki so imeli tudi vlogo 
negovanja slovenskega jezika; Mihael Küzmič je na 
primer za ohranjanje slovenskega jezika v Prekmurju 
izdal več molitvenikov v prekmurskem jeziku. O vlogi 
narodovega jezika je pisal tudi bosonogi avguštinski 
menih Marko Pohlin, ki se je v Kranjski gramatiki 
zavzemal za rabo slovenščine in njeno poučevanje v 
šolah. Znan je tudi Vrečarjev molitvenik, ki je napisan 
v dveh jezikih v dveh vzporednih stolpcih – v latinščini 
in slovenščini in je bil bolj namenjen intelektualcem. 
To je tudi eden redkih molitvenikov, ki je imel zadaj 
pesmi z notami. Prva izdaja je iz 1934, na velikonočni 
razstavi pa je izdaja iz leta 1943. Najbolj cenjen je 
bil Baragov molitvenik Dušna paša, ki ga je napisal 
1829, ko je bil kaplan v Šmartinu pri Kranju, preden 
je 1830 šel na svoje misijonsko delo med Indijance v 
ZDA. Pogosto so bili molitveniki bogato ilustrirani, 
kar je vsebino še bolj neposredno približalo bralcu. 
To velja tudi za poslikave cerkva in križev pot, s 
katerimi so lahko preprosti ljudje neposredno sledili 
zgodbi križanja in drugim zgodbam iz svetega pisma. 
Molitvenike je torej treba večkrat vzeti v roke in se 
predajati njihovemu sporočilu.

Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok

Adeli želimo, da bi jo še naprej spremljal ustvarjalni 
duh, pa ne pri slikah, temveč tudi pri njenem glasbenem 
udejstvovanju v vokalni skupini GlasBICa, v katerem 
aktivno sodeluje že več let.

Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok

Tretji paradoks: Nazadnje pa le pripovedujem o svojem 
risanju. Očitno je tako tuje svetu videčih, da potrebuje 
razlago, čeprav videči vidijo moje risbe, kakor jih jaz 
nikoli ne vidim.

Četrti paradoks: Pravijo, da zanimivo kombiniram 
barve. Zame je to drugače. Ko list narišem in ga 
pogledam, je prazen. Če z lupo pogledam kak detajl, bi 
videla kakšno črto, vzorca pa ne. Zato list pobarvam. 

Potem približno vidim vzorec. Vem, kako se razlikuje 
od drugih. Čeprav mi barve omogočajo bistveno 
bolj kot drugim, videti vzorec, so zame popolnoma 
postranske – zgolj pripomoček za razlikovanje.«

LOKALNE PRIREDITVE
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PREDSTAVITEV KNJIŽICE PREHRANA NEKOČ IN RECEPTI 
ZA VSAKDANJO RABO V STAREM TRGU PRI LOŽU
V februarju smo bili povabljeni v knjižnico Maričke 
Žnidaršič v Stari trg pri Ložu. Mala dvorana nad 
knjižnico je bila polna. Vodja knjižnice, ga. Anđelka 
Pogorilić, je kraj, od koder prihajamo, predstavila z 
odlomki iz knjige Zofke Kveder, s potoško himno Moj 
sončni Loški Potok pa so ga dopolnile Povasenke. 
Opis razmer za uspevanje kmetijskih rastlin v Loškem 
Potoku izpred skoraj 160 let, ki veljajo še danes, je 
prebrala Meta Buček, nekdanji spoštljiv odnos do 
hrane, zlasti do kruha, pa je s pesmijo predstavila Fani 
Debeljak. Program so glasbeno popestrile Povasenke z 
ljudskimi pesmimi in poskrbele za dobro vzdušje. 

Udeležencem smo predstavili 
glavne kulture in značilne jedi. 
Dve najznačilnejši potoški 
kulturi sta bob in krompir. Bob 
simbolizira tudi trdoživost, 
umetnost preživetja v potoških 
razmerah, saj kljubuje pozebi. 
Kaj vse so pripravljali iz njega, 
je s pesmijo o bobu predstavila 
Fani Debeljak. Spomini na 
otroštvo ob bobu so navdahnili 
tudi likovnega ustvarjalca 
Toneta Križa s Trave, ki živi v 
Kočevju, da je v okviru potoške 
likovne kolonije oblikoval 
leseno skulpturo Hvalnica 
bobu, ki nas spremlja na 
predstavitvah knjižice receptov. 

Krompir je kmetijska kultura, na katero so Potočani 
zelo ponosni. Kot je dejala pisateljica in pesnica Antica 
Marijanac, doma iz Novega Kota, je krompir v teh 
krajih kralj in kraljica in je zato tudi pogosto na mizi. 
Včasih so ga jedli trikrat dnevno, za zajtrk, kosilo in 
večerjo, seveda vsakič v nekoliko drugačni obliki: kot 
župkrompir, obličarja, poštokanega … Pripravljali 
pa so tudi krompirjevko, poobedek ali sladico iz 
kvašenega ali nekvašenega krompirjevega testa s 
preprostim sladkim ali slanim nadevom. V knjižici je 
več receptov za pripravo krompirjevk. 

Iz Loškega Potoka izvira praznična jed ajdovo filanje, 
ki je ob veliki noči na mizi skoraj v vsaki potoški hiši. 
Recept je v potoščini predstavila Anica Car. Še ena 
potoška kulinarična posebnost so kuheljni – krhki 
flancati večje oblike, ki jih je mati pripravila svoji 
hčerki ob rojstvu otroka, da se je okrepila. Tudi danes 
matere še prinesejo svojim hčerah kuheljne, le da 
jih ne nosijo več v jerbasu na glavi. Prisluhnili smo 
Mileni Turk s polnim jerbasom kuheljnov in Andreji 
Mišič s košarico bobovega semena, ki »sta se srečali 
na vasi« in si v potoškem narečju izmenjali novice o 
novorojenčku, kuheljnih in sajenju boba. 

Obiskovalci so po predstavitvi lahko izbrali med 
dvema motivoma potoških razglednic, ki jih je izdalo 
turistično društvo, ter knjižico receptov. Pokusili so: 
kuhan bob v zrnju, kvašeno krompirjevko s smetano 
in s salovimi ocvirki, filanje s šunko in hrenom, 
kuheljne, kolačke – cvrto pecivo, miške in kravajčke, 
kvašene štrukeljce z rožičevim ali drugim podobnim 
nadevom, ki so jih včasih v košnji pripravljali za kosce 
in grablječice. Vodja knjižnice se je nastopajočim 
zahvalila s cvetjem in knjigo. 

Blanka Bartol, TD Loški Potok
Foto: Vinko Košmerl
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PROJEKT PRVA SVETOVNA VOJNA
Lansko leto je minilo 100 let od konca prve svetovne 
vojne ali vélike vojne, kot so ji rekli takrat. Visoko 
obletnico konca velike morije, ki je v smrt širom 
Evrope poslala več milijonov mož in fantov, nič manj 
pa jih pahnila v invalidnost, so z večjimi ali manjšimi 
prireditvami obeležili v večjem delu današnje Evrope. 

Tovrstni aktivnosti se je pridružil tudi Muzej Ribnica. 
Kustosinja mag. Marina Gradišnik nam je pred nekako 
tremi leti na enem od sestankov muzejskega društva 
v Ribnici predstavila grobo idejo o tem, da bi člani 
našega društva sodelovali z muzejem pri pripravi 
skupne razstave za vse tri občine – Ribnico, Sodražico 
in Loški Potok. Že njene prve ideje so bile zastavljene 
zelo velikopotezno, saj so že v osnovi predvidevale za 
vsako od naštetih občin kraju prilagojeno predstavitev, 
katere vodilna misel sta bila usoda oziroma življenje 
takratnih ljudi, ki so bili »krivi« samo tega, da so živeli 
v tistem času.

Za postavitev razstave nam je v zgornji avli, kot že 
tolikokrat do sedaj, odstopila prostor naša osnovna 
šola. Otvoritve, ki je bila napovedana za 19. uro, se je 
udeležilo okrog 30 ljudi. V uvodnem nagovoru je vse 
skupaj pozdravila direktorica Rokodelskega centra 
Ribnica Polona Rigler Grm. 

Med drugim je izpostavila pomembnost 
medobčinskega sodelovanja pri podobnih projektih, s 
katerimi se ohranjajo zavedanje preteklosti in spomini 
na dejanja in dogodke, ki so na tak ali drugačen način 
krojili kasnejše življenje, in njihovo razumevanje. 
Širše pa je celoten projekt in tudi samo naš, potoški 
del ter sodelujoče v njem predstavila njegova avtorica 
mag. Marina Gradišnik. Poudarila je pomen tovrstnih 
razstav oziroma postavitev, saj predstavljajo tudi neke 
vrste spomenik tistim, ki so se vrnili domov, in tudi 
tistim, ki so ostali na eni od front tedanje vojne. 

Odprtje razstave v Loškem Potoku

Naš župan Ivan Benčina nas je z mislijo z enega od 
razstavnih panojev »NIKOLI VEČ« spomnil, kako 
hitro lahko ljudje pozabimo na prestano gorje enega 
spopada in se spustimo v drugega, ne da bi se iz 
prejšnjega kaj naučili. S svojim nastopom pa nas je 
tako v Ribnici kot pri nas doma s kitaro v razmišljanje 
o smiselnosti vojn ponesel Matic Mohar. 

Da pa se je razstava sploh lahko zgodila v tako 
profesionalni in strokovno korektni obliki, pa gre 
zahvala tudi Občini Loški Potok, ki je zagotovila 
potrebna sredstva. Razstava bo v naši šoli na ogled 
do konca tega šolskega leta, po končani razstavi pa 
bodo tako panoji kot tudi knjižice spominov in izbor 
literature, ki govori o prvi vojni in so sestavni del 
projekta, ostali naši šoli v trajno last tudi kot neke vrste 
spomin in opomin naslednjim generacijam.

Naj ob tem še izkoristim priliko in vas, dragi občani, 
povabim na ogled razstave pri nas doma in tudi v 
Ribnici. V Ribnici je ogled možen v delovnem času 
muzeja, pri nas pa si razstavo lahko ogledate tako v 
času pouka kot tudi popoldne do 18. ure.

Vlado Mohar
Foto: Andrej Starc

Ko smo po razdelitvi »zadolžitev« začeli z zbiranjem 
podatkov, se je pokazalo, da v pogovorih na terenu 
ljudje dokaj pogosto omenjajo kakšnega prednika, ki 
se je boril v prvi svetovni vojni. Tudi na fotografije v 
uniformi še kar pogosto naletiš, ko pa želiš izvedeti kaj 
več, pa kaj hitro ugotoviš, da so v dolgih sto letih od 
zgodb, ki so jih udeleženci pripovedovali ob povratku, 
v večini primerov ostali samo še fragmenti in sem ter 
tja kakšna anekdota.

Konec lanskega leta smo zaključili osnovni ribniški 
del razstave. Ob dobri udeležbi in čarobnem vzdušju 
ribniškega gradu je bila njena otvoritev 6. 12. 2018. Zase 
lahko rečem, da sem bil kljub temu, da sem sodeloval 
pri nastajanju tudi tega dela razstave, nad končnim 
izdelkom navdušen. Kvalitetni vsebini, nad katero je 
bdela Marina, sta s svojo mladostjo in izkušnjami dala 
nostalgično obliko Črt in Mateja.

Zaradi vsega naštetega sem postajal kar malo nestrpen 
in sem komaj čakal naš potoški del razstave, katere 
dokončanje se je glede na prva predvidevanja malce 
zavleklo, dokler nismo uskladili datuma otvoritve, to 
je bil 3. april letos. 

LOKALNE PRIREDITVE
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SPOMIN NA PRETEKLOST

NAŠA SKUPNA POT
Kljub temu da sta bili področji Loškega Potoka in 
Dragarske doline skozi zgodovino vse od naselitve 
povezani na različne načine, so jih »odgovorni« prvič 
združili v skupno občino šele 10 let po drugi svetovni 
vojni, leta 1955. Res pa je, da naša skupna občina v 
prvem poizkusu ni zdržala niti 10 let, kar pa glede na 
odzive, objavljene v takratnih časnikih, niti ni čudno.

V občini Draga razpravljajo o komunah (Dolenjski 
list, 18. 2. 1955)

V dragaški občini zadnje čase veliko razpravljajo o 
komunah, zlasti sedaj, ko se pripravljajo za odločilni 
korak, ki bo zelo važen za nadaljnji razvoj teh krajev. 
Temu vprašanju je bil namenjen tudi zbor volivcev, ki mu 
je prisostvoval ljudski poslanec tov. Maležič. Gospodarsko 
poročilo je odkrilo marsikaj zanimivega. Gospodarski 
razvoj občine doslej ni bil na zadovoljivi višini, v vojni je 
bilo uničenih 134 domačij z vsemi gospodarskimi poslopji, 
do danes pa jih je obnovljenih le 50, kar priča, da so ti 
kraji dobili premalo pomoči, pa tudi to, da so se prizadeti 
slabo lotili obnove. Tudi živinoreja se prepočasi razvija. 
Vidnejši uspeh je pokazalo šele lansko leto, ko se je stanje 
živine precej zvišalo: govedo za 23 %, konji za 6 %, prašiči 
za 11 % in ovce za 9 % v primerjavi z letom 1953. V 
primerjavi z letom 1940 je pa to komaj 60 % predvojnega 
števila. Zadružno posestvo bi lahko potrojilo število 
rodovniške živine, če bi zgradili sodoben hlev. Znatno 
bi lahko zvišala število glav tudi privatna posestva, saj 
je krmska baza zelo dobra. Za drobnico imajo ljudje 
premalo zanimanja, kar je velika škoda. Sadnega drevja 
bi lahko bilo veliko več, tako pa nekatere vasi, na pr. 
Draga, sadovnjakov sploh nimajo, ker so bili uničeni, za 
obnovo pa nihče ni poskrbel. KZ naj bi takoj ukrenila vse, 
da se uredi drevesnica, ki bi te kraje zalagala s sadikami. 
Krompir prinaša lepe dohodke, zato naj mu kmetovalci 
posvetijo vso skrb, saj imajo dober zgled pri svoji KZ. 
V bližnji prihodnosti se obeta ustanovitev zdravstvene 
postaje, ki je več ko potrebna. Kmetijska zadruga ima 
pogoje za razvoj in napredek, zlasti v kmetijstvu in lesni 
obrti. Po razpoložljivi površini zemlje lahko postane ena 
najmočnejših zadrug v okraju.

Zbor volivcev je načel tudi zelo živahno razpravo glede 
ustanavljanja komun. Večina volivcev je nasprotovala, 
da bi se občina Draga priključila komuni v Loškem 
potoku, kakor je bilo nekako predlagano. Tudi na 
višjih forumih je prevladovalo mnenje, da so prebivalci 
občine Draga s tem zadovoljni, kar pa se je izkazalo za 
docela napačno mnenje. Veliko so govorili o komunah 
v Čabru in Ribnici, o katerih mislijo volivci, da bi bile 
le nekako najprimernejše. Priključitev v čabarsko 
komuno bi jim prinesla marsikako ugodnost. Čabar 
je odmaknjen le nekaj kilometrov, ima zdravnika, 
živinozdravnika, ambulanto, sodišče, obeta se popolna 
gimnazija itd. Vprašanje je le republiška meja. V 
ribniški komuni vidijo iste ugodnosti, le da je Ribnica 

oddaljena kar 32 kilometrov. Stari kot in Novi kot pa sta 
bolj za cerkniško komuno. Nezaupanje do loškopotoške 
komune izvira zlasti iz tega, ker se gradi v Travniku 
lesnopredelovalna industrija, dovoljenje pa jim je bilo 
izdano na podlagi tega, da se ukine zadružna žaga v 
Podpreski (ki jo upravlja KZ Draga) in da se črpajo 
surovine tudi iz dragaške občine, ki ima veliko boljše 
pogoje za lesnopredelovalno industrijo kot Loški potok. 
Če bi bili volivci o tem prej razpravljali oziroma če bi 
bili obveščeni, bi se bila gotovo našla boljša rešitev za 
skupno sodelovanje, tako pa o tej stvari do nedavna ni 
vedel niti sam ob. ljudski odbor v Dragi niti tamošnja 
KZ. Volivci so zahtevali, da se sestavi komisija, ki naj 
določi površine, ki spadajo pod pašnike. Volivci so tudi 
menili, da je v Dragi treba odpreti gostilno s prenočišči 
zaradi tujskega prometa. 

Po zboru volivcev je bil kmalu sestanek zastopnikov vseh 
množičnih organizacij. Navzoči so bili tudi zastopniki 
občine Loški potok, predsednik OLO Kočevje in sekretar 
okr. komiteja Kočevje. Predsednik okraja in sekretar 
komiteja sta omenila razne ugodnosti občine Draga in 
Loškega potoka, če bi se združile v loškopotoško komuno, 
proti lokalpatriotizmu pa se je treba boriti s politično 
dejavnostjo, s prikazovanjem koristi obeh krajev in njunih 
sorodnosti! Zastopniki množičnih organizacij so poudarili, 
da je bila velika napaka, ker ni bilo posvetovanja z volivci 
na tem območju in je predlog za loškopotoško komuno 
prišel skoraj nepričakovano ter zbudil odpor dragaškega 
prebivalstva. Nastali so razni nesporazumi in napačno 
tolmačenje izjav posameznikov, kar je škodljivo vplivalo 
na razpoloženje za združitev obeh krajev.

Tajnik ob. ljudskega odbora Loški potok je na kratko 
omenil vse možnosti skupnega gospodarskega stanja 
za razvoj kmetijstva, živinoreje, lesnopredelovalne 
dejavnosti in sadjarstva v združitvi Drage in Loškega 
potoka. Draga, ki ima največ pogojev, naj bi bila središče 
živinoreje, kar bi vplivalo tudi na razvoj živinoreje v 
Loškem potoku. Občina Draga ima skoraj iste pogoje kot 
Loški potok, zato je najbolje, da se obe občini združita v 
eno celoto, je zaključil tajnik. Na sestanku je bil sprejet 
predlog, naj se dobro pretehtajo predlogi občine Loški 
potok in naj volivci o njih razpravljajo. Zlasti je treba 
razčistiti nezdrave odnose, ki se pojavljajo v tej zvezi. 
Treba je sestaviti gospodarsko analizo za oba kraja in 
preučiti možnosti skupnega gospodarstva, pri čemer naj 
pomagajo strokovnjaki. Poleg tega se je treba opreti na 
ljudstvo in pustiti, da samo pove svoje mnenje in sklepa 
o svoji bodoči komuni. – »M«

Kočevski okraj in njegove občine (Dolenjski list, 8. 
7. 1955)

V Kočevju menijo, da obstoj kočevskega, v LRS 
najmanjšega okraja, nikakor ni začasna rešitev. V 7 
občinah živi na 122.454 ha površine 35.719 prebivalcev. 
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Do 15. julija bodo izvolili nove občinske ljudske odbore, 
do 1. avgusta pa nov okrajni ljudski odbor. 28. junija 
je ljudska skupščina LRS sprejela zakon o območjih 
okrajev in občin v Sloveniji. S tem je zaključeno važno 
poglavje v obdobju nastajanja komun, ki je visoko 
razvilo demokratični in socialistični čut državljanov.

Ljudska skupščina je s sprejetjem novega zakona hkrati 
potrdila, da so materialni in politični pogoji za uvedbo 
komunalnega sistema povsem dozoreli. Novi zakon 
predvideva, da bo imel novomeški okraj 11, kočevski 
okraj pa 7 bodočih občin. Ker smo o novomeškem okraju 
pred kratkim obširneje že pisali, objavljamo danes 
pismo iniciativnega odbora pri OLO Kočevje s podatki o 
kočevskem okraju in njegovih občinah. Bodoči kočevski 
okraj bo obsegal sedem upravnih občin: Draga - Loški 
potok, Kočevje, Predgrad, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče 
in Videm-Dobrepolje. Okraj bo imel 35.719 prebivalcev in 
122.454 ha površine. Po izrecni želji prebivalstva Poljanske 
doline se kočevskemu okraju priključi celotna dosedanja 
občina Predgrad. Skupno z delom sedanje občine Mozelj 
in delom sedanje občine Kostel bo ta občina imela 1.737 
prebivalcev in 7609 ha površine. 

Največja občina kočevskega okraja in obenem med 
največjimi v Sloveniji bo mestna občina Kočevje z 
12.748 prebivalci in 61.369 ha površine. K tej občini 
se bodo priključile dosedanje občine Kočevska reka, 
Kostel in Osilnica. Dosedanji občini Dolenja vas in 
Ribnica bosta sestavljali bodočo občino Ribnica, ki bo 
imela 6321 prebivalcev in 12.121 ha površine. Združita 
se tudi dosedanji občini Draga in Loški potok v bodočo 
občino Draga - Loški potok (sedež Hrib - Loški potok), 
ki bo imela 2955 prebivalcev in 13.442 ha površine. 
Neokrnjene ostanejo občine Sodražica z 2665 prebivalci 
in 4994 ha površine, Velike Lašče s 5271 prebivalci in 
13.482 ha površine ter Videm - Dobrepolje s 4022 
prebivalci in 9440 ha površine.

Zaradi ureditve naravnih gravitacijskih meja s sosednjim 
novomeškim okrajem se od kočevskega okraja odcepi 
celotna k. o. Golobinjek, del k. o. Bukova gora in del k. 
o. Smuka, priključi pa se del k. o. Podstenice. Socialna 
struktura prebivalstva bodočega okraja je naslednja: 
industrija 3519 prebivalcev, kmetijstvo 16.995, 
gozdarstvo 2609, gradnje 922, promet 998, trgovina in 
gostinstvo 1088, obrt 2592, komunalna dejavnost 171 in 
neproizvodnega prebivalstva 6825 ljudi.

Gospodarstvo v okraju je šibko, kljub temu da se je v 
primerjavi s prejšnjimi leti znatno dvignilo. Leto 1955 
je prvo leto, ko kočevski okraj ne dobi več dotacije od 
republike za svoj proračun. To je posledica gospodarske 
okrepitve okraja. V strukturi družbenega proizvoda (brez 
materiala) je še vedno na prvem mestu kmetijstvo in 
gozdarstvo s približno 1 milijardo dinarjev ali 37,2 % od 
celokupnega družbenega proizvoda. Od tega pa pripada 
najmanj 50 % državnemu sektorju. Za kmetijstvom so 
udeležene ostale gospodarske panoge: industrija z 29,79 
%, gradbeništvo s 14,6 %, obrt s 6,8 %, ostalih 10 % pa 
odpade na promet, trgovino in gostinstvo.

Značilno za gospodarsko sestavo kočevskega okraja je 
tudi razmerje med socialističnim in privatnim sektorjem 
– 76,8 : 23,2 v korist socialističnega sektorja, ki bo dal 
kočevski skupnosti komun poseben pečat in jo uvrstil 
po stopnji razvoja družbenih odnosov med prve v naši 
republiki. Mnogo lepše kot obstoječe gospodarsko stanje 
pa so bodoče perspektive. Tako se na pr. živinoreja kot 
glavna dejavnost kmetijstva razvija z veliko naglico v 
smeri visoke kvalitete plemenske živine. Okraj postaja 
eden izmed najvažnejših živinorejskih centrov plemenske 
živine daleč preko meja naše republike. Živinoreja ima 
vse možnosti, da v 5 letih vrže na trg do 10 milijonov 
litrov mleka letno, v kolikor bo dovolj hlevskih kapacitet. 

Industrija ima prav tako lepe možnosti za razvoj. Če 
bodo podjetja, ki so v izgradnji, dograjena, t. j. kemična, 
kovinska ter lesna, že obstoječa podjetja pa izpopolnjena 
(tekstilna, rudarska in lesna), se bo narodni dohodek 
potrojil. To bi pomenilo, da bo bodoči kočevski okraj 
lahko letno investiral za družbeni standard nekaj nad 
100 milijonov dinarjev. Kočevska skupnost komun ima 
z ozirom na obstoječe gospodarsko stanje in zlasti še 
na perspektivne možnosti brez dvoma lepše pogoje za 
ekonomsko močno edinico kot polovica ostalih skupnosti 
v LRS. Zato so razna govoričenja in pisarjenja o začasni 
rešitvi kočevske skupnosti lahko samo odraz popolnega 
nepoznavanja razmer ali pa odraz popolne laičnosti v 
ekonomskih družbeno političnih vprašanjih. Merilni 
instrumenti za obstoj neke skupnosti ne morejo biti le 
km2, število prebivalcev ali zemljevid Slovenije, temveč 
ekonomska moč, ekonomska struktura, zgodovinski 
razvoj, perspektiva razvoja in druge specifičnosti nekega 
ozemlja. Volitve novih občinskih ljudskih odborov 
bodo zaključene do 15. julija, volitve novega okrajnega 
ljudskega odbora pa do 1. avgusta.

Pripravil Vlado Mohar.
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PRIMOŽ SUHODOLČAN
Ranta in košarkatorji

Ranta in Smodlak se neskončno veselita 
počitnic, ko bosta imela ves čas samo zase. Ko 
je njuna pamet že povsem razpuščena, udari 
na plan novica, da so ukinili njihov klub in da 

Sokolov ni več. Le kaj to pomeni? Ranta se odloči, da vzame 
usodo v svoje roke. Seveda pa pri tem ne gre brez Metke, 
starih dobrih prijateljev, slastnih sendvičev in nepremagljivih 
– košarkatorjev. In kako se je vse skupaj končalo? Pravzaprav 
se še nadaljuje, saj se ta zgodba v resnici nikoli ne konča.

BAS KAST
Prehranski kompas

Kaj naj jem? To preprosto vprašanje je danes 
postalo neznansko zapleteno. Bi bila prava 
kamenodobna dieta? Ali raje dieta z malo 
ogljikovimi hidrati? Z malo maščobami? 

Veganska? Brezglutenska? Znanstveni novinar in avtor 
uspešnic Bas Kast v knjigi Prehranski kompas opravi s 
kaosom, ki vlada na področju prehranskih smernic. Onkraj 
modnih trendov in ideologij se spopade z vprašanjem, 
kaj je res zdravo. Kaj jedo ljudstva z najdaljšo življenjsko 
dobo? Kako učinkovito shujšati? Zakaj so celo 'uradne' 
prehranske smernice pogosto napačne? Avtor razkrinka 
številne mite, povezane s prehrano, in opiše temelje 
diete, ki nas bo zaščitila pred starostnimi boleznimi in 
nam podaljšala življenje. Osnova njegovih priporočil je 
edinstven obsežen pregled več kot tisoč prehranskih študij 
s področja moderne medicine, biokemije in gerontologije.

CONNIE BROCKWAY
Zapeljiva predaja

Charlotte Nash je najbolj živahna izmed 
vseh sester Nash. Izkoristila je svoj položaj 
najbolj priljubljene in nagajive debitantke 
ter tako pomagala angleškim vohunom 
prenašati sporočila. Le-ta jim bodo 

omogočila, da se bodo vtihotapili v Napoleonov ožji krog. 
S tem bo Charlotte izpolnila nalogo, zaradi katere je njen 
oče umrl, ne da bi jo izpolnil. Toda le kot vlačuga lahko 
prodre v najzloglasnejša londonska srečanja in pridobi 
odločilen dokument. Ali je pripravljena sodelovati v 
zaroti, ki bo raztrgala njen ugled? Si bo drznila, ko se 
Višavec Dand Ross – nevarni in razvpiti malopridnež – 
spet pojavi v njenem življenju, sprejeti njegovo pomoč? 
Čudovita naslada, ki jo občuti v njegovem objemu, bi 
bila lahko vredna cene njene predaje. Toda ali jo temni 
Višavec, ki jo ljubi tako strastno, res vabi le k popolni 
predaji? 

CILLA in ROLF BÖRJLIND
Pomladna plima

Na Nordkostru je nocoj najvišja plima. Morje 
bo popolnoma prekrilo plažo. Trojica koplje 
luknjo, ne zavedajoč se, da jih iz teme opazuje 
deček. Njegovo radovednost kmalu spodrine 

groza, ko v temi zazna četrto osebo – žensko, ki ji je ta luknja 
namenjena. Plima počasi narašča, tihi valovi so vse bliže 
ženski, ki je do brade zakopana v pesek. In medtem ko skozi 
noč zarežejo njeni obupani kriki, ko ji voda vdira v usta 
in nos, v trebuhu začuti zadnje drhtljaje novega življenja – 
dojenčkove premike. Štiriindvajset let pozneje je grozljivi 
zločin še vedno nerešen. 

Olivia Rönning, mlada študentka policijske akademije, želi 
zakorakati po stopinjah svojega očeta in postati kriminalistka. 
Od tega cilja jo loči samo še ena na videz preprosta ovira: 
profesor ji je dal nalogo, da izbere en nerešen star primer 
in najde morilca. Olivia ne sluti, v kakšno zlo se bo zapletla.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše 
in prijetneje preživite preostanek letošnje pomladi! Radi in 
lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Februarska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Kako sem lepa! Najmlajši so 
izdelovali male čarovnice iz papirja. Na marčevski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili 
pravljici z naslovom Sraka tatinska! Izdelovali so naprstni lutki čebele in pikapolonice. Naše 
zveste bralce prav gotovo že zanima, kakšen spomladansko obarvan izbor knjižnih novosti smo 
tokrat pripravili zanje.

NICHOLAS SPARKS
Z vsakim dihom

Hope Anderson je na razpotju. Pri 
šestintridesetih letih je že šest let v zvezi 
s kirurgom. Nič ne kaže na poroko in 
pred kratkim so njenemu očetu odkrili 
nevarno bolezen. Zato sklene, da bo teden 

v družinski koči na Sunset Beachu izkoristila za pripravo 
koče za prodajo in razmislek o težkih odločitvah glede 
prihodnosti. Tru Walls ni bil še nikoli v Severni Karolini 
in na Sunset Beach ga prikliče pismo moškega, ki trdi, 
da je njegov oče. Vodnik po safariju, ki se je rodil in 
odrastel v Zimbabveju, upa, da bo razkril del skrivnosti 
o mladosti svoje mame in obudil spomine, ki so se ob 
njeni smrti izgubili. Ko se tujcema prekrižajo poti, je 
njuna povezanost tako napeta, kot je nerazložljiva. Toda 
v čarobnih dneh, ki sledijo, se morajo čustva, ki jih čutita 
drug do drugega, umakniti odločitvam, v katerih se 
družinske dolžnosti uničujoče pomerijo z osebno srečo. 

MARIE FORCE
Usodne posledice

Poročnica Sam Holland je komaj dobro 
privolila v poroko s senatorjem Nickom 
Cappuanom, že so jo znova klicali v 
službo. Zgodil se je brutalen umor ženske. 
Dokazi kažejo na Henryja Lightfeatherja, 

senatorja in tesnega Nickovega prijatelja. Nick stoji 
med Samino preiskavo prijatelju ob strani – čeprav s 
tem povzroča zaplete pri napovedi lastne kandidature 
za ponovno izvolitev in ustvarja napetost v odnosu. Ko 
Samina preiskava razkrije škandal, ki pretrese glavno 
mesto, Nick in Sam odkrijeta, da lahko njuno prihodnost 
najbolj ogrozi nekdo iz preteklosti.

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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EKIPI ŠD EXTREM U-15 IN U-17 KONČNICO PRIČELI 
ZELO USPEŠNO 

Futsal sezona je v teku končnic. Z ekipama U-15 in U-17 
smo končnico pričeli zelo uspešno, saj zasedata 3. mesto 
(U-17) in 2. mesto (U-15). Z ekipo U-13 se nismo uspeli 
prebiti v končnico in smo tekmovanje končali na petem 
mestu v ligi U-13 – zahod. Pomlajena članska ekipa 
je končala sezono v 2. SFL na 9. mestu z 11 točkami. V 
selekcijah U-11 in U-9 je še zadnji turnir, ki je bil odigran 
konec meseca marca. Selekcije U-7 in U-6 zavzeto 
trenirajo in se učijo prvin futsala, za konec sezone pa so 
odigrali medsebojni turnir v dvorani v Ribnici. 

U-17
Ekipa U-17 je redni del SFL U-17 – zahod zaključila na 
odličnem 2. mestu in se s tem prebila v končnico državnega 
prvenstva v 1. SFL. Končnico so fantje začeli zelo suvereno 
in odlično, saj po prvih štirih kolih zasedajo 3. mesto z 
enakim številom točk kot KMN Slovenske gorice.

U-17 – KONČNICA SFL

1. krog ŠD Extrem 4 : 2 KMN Slovenske gorice

2. krog ŠD Extrem 5 : 4 KMN Bronx Škofije

3. krog SilikoAtet renta car 2 : 1 ŠD Extrem

4. krog ŠD Extrem 4 : 2 Kebelj Avto Aleš

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 3., z enakim 
številom točk kot KMN Slovenske gorice.

1 : 4 zadel še trikrat in s tem priboril zlata vredno točko v 
ligi za prvaka. Fantje zaradi svoje borbenosti in ekipnega 
duha sedaj zasedajo 2. mesto v končnici.

U-15 – KONČNICA SFL

U-15 – KONČNICA SFL

1. krog KMN Oplast Kobarid 0 : 0 ŠD Extrem

2. krog ŠD Extrem 5 : 4 KMN Tomaž Šic bar

3. krog KMN Slovenske gorice 10 : 13 ŠD Extrem

4. krog FC Bronx Škofije 4 : 4 ŠD Extrem

TRENUTNO MESTO NA LESTVICI: 2.

Selekcioniranje NZS za selekcije U-15 in U-17:
Na selekcioniranje 16. 3. 2019, ki je potekalo v športni 
dvorani v Sodražici, je bilo vabljenih 9 igralcev iz ŠD 
Extrem, in sicer 5 igralcev selekcije U-17 in 4 igralci 
selekcije U-15.

Povabilo fantov iz ŠD Extrem kaže na dobro delo in na 
to, da smo v ŠD Extrem na pravi poti za vzgojo vrhun-
skih igralcev futsala.

Vabljeni k ogledu tekem in navijanju za naše ekipe!

U-17:  ŠD EXTEM : SilikoAtet renta car: sobota, 
4. maj, ob 18. uri v Sodražici

 ŠD EXTEM : KMN Meteorplast: sobota, 
18. maj, ob 18. uri v Sodražici

U-15:  ŠD EXTEM : KMN Slovenske gorice: nedelja, 
5. maj, ob 17. uri v Sodražici

 ŠD EXTEM : KMN Bronx Škofije: nedelja, 
12. maj, ob 17. uri v Sodražici

Vse ostale tekme fantje igrajo v gosteh.

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

Besedilo in foto: M. Klevže 
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POHOD »GOR IN DOL« PO OBČINI LOŠKI POTOK
Vabimo vas na že tradicionalni 4. pohod »GOR in 
DOL« po občini Loški Potok, ki bo dne 18. maja 2019. 

Štart pohoda bo izpred gostilne »Pri Kapcu«, 
Travnik 74, ob 9.00 uri. Naša vodiča vas bosta 
vodila do Brinoha (koča) »GOR«, nato do Lazca 
(Pr Štal), nekje vmes bo malo okrepčila in nato Strleč 
laz, »DOL« do Malnov, Ranč »KAPUNA«, kjer se še 
malo okrepčamo, in nato do Gostilne pri Kapcu, kjer 
bo topla malica.

Pohod je na lastno odgovornost. Je zmerno težak in 
traja približno štiri do pet ur lahke hoje.

Štartnina znaša 6.00 EUR!

LJUBITELJI NARAVE IN DOBRE DRUŽBE, LEPO 
VABLJENI!

Gostilna »Pri Kapcu«

U-17 po zmagi nad Slovenskimi goricami

Ekipa U-15 je redni del SFL U-15 – zahod zaključila 
na odličnem 1. mestu in se s tem prebila v končnico 
državnega prvenstva v SFL. Končnico so fantje začeli 
zelo suvereno in odlično, saj po prvih štirih kolih niso 
izgubili nobene tekme. Na gostovanju pri FC Bronx v 
Škofijah se je izkazal Anže Žlindra, ki je po zaostanku 
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Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Zdaj bivaš vrh višave jasne,

kjer ni mraku, kjer ni noči;

tam sonce sreče ti ne ugasne,

resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Pretiho in prehitro je odšel v večnost dragi mož, 

oče in dedi

STANISLAV CIMPRIČ
(1953–2019) iz Podpreske 11 a

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete 

maše. Toplo se zahvaljujemo Mariji Mohar za takojšnjo 
pomoč in neizmerljiv trud, zdravstvenemu osebju iz ZD 
Ribnica, vsem upokojencem, Ireni Klepac za iskrene in 

sočutne besede ob slovesu ter vokalni skupini Binklarji, ki 
so ga s pesmijo pospremili na zadnjo pot. Vaščanom in DU 
Draga iskrena hvala za vso pomoč ob tej težki situaciji ter 

hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, tudi Komu-
nalnemu podjetju Ribnica in župniku Bojanu Travnu. Na 
zadnji poti so mu čast izkazali tudi predstavniki Društva 

invalidov Ribnica ter PZDU Dolenjske in Bele krajine.

Za njim bomo žalovali žena, sin z družino.

3636 OdOdOdOdmememem viivivivi

Ko nekoga izgubiš, spoznaš, kako je življenje nepredvidljivo, kako se vsega ne da načrtovati, kako življenje prinese 
čas, ko se posloviš in za seboj pustiš spomin. 

Slavko je bil predsednik z dušo, razumevanjem in 
elanom. Z močno voljo in pogumom. Ni lahko biti 
vodja. Vodje imajo odgovornost, vodje morajo imeti 
vizije, vodje niso le organizatorji, vodje so rdeča nit 
vsake organizacije ali društva. S Slavkom sva istega leta 
sprejela vodenje društva, on DU Draga, jaz pa KŠD 
Draga. Od takrat sva veliko načrtovala, se pogovarjala, 
reševala, preračunavala in se dogovarjala. Društvi sta 
mnoge prireditve v teh letih izpeljali z roko v roki. 

Sodelovati z njim je bilo prijetno in lepo. Nikoli ni bil 
slabe volje, nikoli ni razmišljal negativno. Vedno je 
dejal, da bomo zmogli. In vedno sem v to verjela. In 
vedno se je tako tudi zgodilo. Zmogli smo in marsikaj 
skupaj izpeljali. Vsakoletne že tradicionalne prireditve 
so bile lepo utečene. Z njim ni bilo prav nič težko. 
Nikoli se ni jezil, nikoli ni kompliciral, vse se je dalo. 
Kar je pa najpomembnejše, vse je počel z vedrino. 
Nasmeh je bil njegov spremljevalec na vseh sestankih, 
na vseh pripravah in na vseh prireditvah. KŠD Draga 
ga bo pogrešal. Pravijo, da nihče ni nenadomestljiv. To 
drži, če govorimo o funkciji. Ko pa govorimo o osebi 
kot osebi in karakterju, takrat smo nenadomestljivi. 

Ponosni smo na njegov doprinos kraju. Vedno sva 
govorila, potrudiva se, saj sta društvi kraj. Ko še 
društev ne bo, potem tudi kraj ne bo živel družabnega 
življenja. Vedno sva imela to v mislih. In Slavku je 
bilo mar za kraj, mar mu je bilo, da se nekaj dogaja v 
dragarskem koncu. Društvo je vodil z voljo in to je bilo 
čutiti. S takim vodenjem je pustil lep spomin in vzor 
predsednika društva z dušo in srcem. 

Predsednica KŠD Draga
Nevenka Dražetić 

PREDSEDNIKU SLAVKU CIMPRIČU V SLOVO
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V SLOVO

Srce nam žalost je ranila,

ker te več med nami ni,

čeprav te zemlja je pokrila,

duh tvoj z nami še živi.

Človek, ki ga imamo radi,

ne gre proč,

z nami hodi nevedoč,

ne vidimo ga in ne slišimo,

a vendar je z nami.

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, stare mame, prababice in tete

AMALIJE LAVRIČ 
(24. 10. 1932–23. 3. 2019)

iz Retij 56

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

znancem in sosedom za darovano cvetje, sveče, darove 

za svete maše ter izrečena sožalja.

Iskrena hvala osebju ZP Loški Potok za dolgoletno 

oskrbo, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem 

za zapete pesmi ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

ob boleči izgubi dragega moža, očeta, sina, 

brata in strica

MIRKA MOHARJA 
(1954–2019)

iz Retij 120

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podporo, 

darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala gre gasilcem iz Retij za 

hiter odziv in vso pomoč.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Tiho sedaj si odšla

kot lepa misel, ki mine

in nam pusti le spomine.

Tam, kjer si ti,

ni sonca ne luči.

Le tvoj nasmeh 

nam v srcih še živi 

in nihče ne ve, 

kako zelo, zelo boli.

ZAHVALA

Od nas se je za vedno poslovila

GABRIJELA MAROLT
(1941–2019)

s Hriba

Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na 

njeni zadnji poti. Hvala osebju DSO Hrib za skrb in 

prijaznost, zdravstvenemu osebju ZD Loški Potok, 

gospodu župniku Bojanu Travnu za duhovno oskrbo in 

lepo opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala 

komunalnemu podjetju Ribnica ter potoškim pevcem 

za zapete pesmi v njeno zadnje slovo. 

Hvala tudi za darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Prijatelji in znanci

ZAHVALA

ob nenadni in boleči izgubi dragega partnerja, 

strica, svaka, bratranca

JOŽETA KNAVSA
(4. 9. 1947–27. 2. 2019)

iz Retij 4 a

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem, vaščanom za izrečeno sožalje, 

podarjene sveče in darovane maše. 

Iskrena hvala gasilskim društvom iz Loškega Potoka za 

takojšnjo posredovano pomoč, dr. Lidiji Šmalc in 

zdravstvenemu osebju ZD Ribnica.

 Zahvaljujemo se g. župniku Bojanu Travnu za lep 

poslovilni obred, potoškemu cerkvenemu pevskemu zboru 

za lepo zapete pesmi v njegovo zadnje slovo in Komunali 

Ribnica za pogrebne storitve. Zahvala vsem, ki ste ga imeli 

radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
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V SLOVO

Veseli s teboj smo živeli,

žalostni, ker te več ni …

Ostali so živi spomini.

Z nami potuješ vse dni …

ZAHVALA

V zadnjih dneh februarja je po težki bolezni tiho odšel 

naš dragi mož, ati, ata, tast, brat in stric

JANEZ DEBELJAK
(1938–2019) iz Malega Loga 55

Iskreno se zahvaljujejo vsem za vso pomoč in podporo v 

težkih trenutkih bolezni in slovesa, za vse izrečene besede, 

stiske rok, podarjene sveče, cvetje in svete maše. 

Hvala zdravstvenemu osebju ZP Loški Potok, 

še posebej patronažni sestri Renati Troha, ter sestrama 

na Onkološkem inštitutu Brigiti Knavs in Željki Miklič, 

ki sta skrbeli zanj v zadnjih trenutkih hude bolezni. 

Zahvala gre tudi župniku Bojanu, 

pevcem cerkvenega pevskega zbora in govornikoma 

ob njegovem zadnjem slovesu.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu skupaj 

z nami pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZU DEBELJAKU V SPOMIN

Tvoja dela so odšla s teboj,

stvaritve pa so ostale vsem nam.

Zadnje dni februarja se je v osemdesetem letu od nas 

poslovil dolgoletni planinski in vaški prijatelj 

Janez Debeljak, po domače Tasrednjih Janez.

Bil je eden od pobudnikov in ustanovnih članov 

Planinskega društva Loški Potok. S planinskimi 

tovariši so zasnovali, trasirali, označevali in vzdrževali 

planinske poti na območju naše občine. Veliko časa 

in energije je porabil tudi za izgradnjo planinskega 

doma na Kamnem griču. 

V domačem naselju je bil aktiven in vedno prisoten pri 

ustvarjanju razvoja vasi. Poleg aktivnosti v cerkvenem 

pevskem zboru je bil tudi pobudnik in graditelj vaške 

kapelice v Malem Logu.

Leta in bolezen so zahtevali svoje, odšel je od nas, 

vendar spomini na njegova dela ostanejo. 

Dragi Janez, hvala ti za vse, počivaj v miru in naj ti bo 

lahka domača zemlja, ki si jo vedno tako ljubil.

Vsem tvojim izrekamo iskreno sožalje!

Planinsko društvo Loški Potok

Vaška skupnost Mali Log
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(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!




