Poštnina plačana pri pošti 1386 Stari trg pri Ložu

ODMEVI 3
GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK

MAJ  JUNIJ 2019

OBVESTILA
Občina Loški Potok v centru občine na Hribu v Loškem Potoku v stanovanjskem
objektu Hrib 7 oddaja v najem tri stanovanja ter več parkirnimi boksov, in sicer:
Kvadratura
stanovanja
1
131,86 m2
3
92,24 m2
4
92,54 m2
PAR. BOKS 12,60 m2
Stanovanje

Lokacija
pritličje
mansarda
mansarda
klet

Pogled
stanovanja na
sever in zahod
sever in zahod
sever in vzhod

Višina mesečne
najemnine
379,75 €
300,28 €
300,46 €
40,00 €

Vsakemu stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks, ki sta že
upoštevana v ceni mesečne najemnine. 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 ali garažo z
boksi lahko tudi ogledali.

Občina Loški Potok

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

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
Odgovorna urednica: Mojca Lavrič
posamezni prispevki ne presegajo velikosti 1.000
Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl,
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić
ali podobno. Fotografij, pripetih v programu
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Word, zaradi slabe resolucije ne bomo objavili.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
ne smejo presegati 750 znakov s presledki.
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni
Fotografija na naslovnici: Panoramski posnetek avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine
vasi Draga
ne objavi. V Odmevih se brezplačno objavi
Avtor: Igor Novak
osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi
občankami ali občani občine Loški Potok v
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
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obsegu do 800 znakov s presledki. Spominske
objave ob obletnicah smrti se ne objavljajo. V
Odmevih se proti plačilu v skladu s sprejetim
cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni
za tisk, torej oblikovani v primernih formatih:
PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če
kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne.
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske
pravice glede uporabe fotografij in besedil v
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski
obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov:
Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko
ODMEVOV je 10. junij 2019.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Vsaka stvar je za nekaj dobra.
Tudi deževni maj. Zaradi obilnih padavin je bilo za zajetje v
Travniku, ki oskrbuje z vodo
območje Loškega Potoka, Lazca in Podpreske, izdano obvestilo o preventivnem prekuhavanju vode zaradi motnosti.
Voda je bila sicer mikrobiološko neoporečna, tako da z
zdravstvenega stališča ni bila problematična, mnogi se
zaradi tega niso obremenjevali in so vodo uporabljali
enako kot prej, z mano vred. Taki dogodki nas opomnijo,
da se z vodo ni igrati. Kvalitetna pitna voda je za občane izjemnega pomena, zato smo že v preteklosti mnogo
postorili v zvezi z zanesljivostjo oskrbe. Na vrhu Hriba
smo zamenjali dotrajan cevovod, zamenjali smo cevi
proti Retjam, ob izgradnji ceste od centra Hriba v smeri
Sodražice smo zamenjali cevovod, ravno tako na odseku
ceste Kapla–Srednja vas, na novo smo napeljali cevovod
za oskrbo Dednika, zamenjali cevi v naselju Lazec, zdaj se
pripravljamo za napeljavo vode do Bele Vode.
Naslednji korak pa je kvaliteta pitne vode. Občina leži
na kraškem terenu, ki ima zelo slabo čistilno sposobnost
in obstoječe zajetje v Travniku je prav tako. Dve vrtini
na globini cca 30 metrov ne zagotavljata kvalitetne vode,
zato je bil že pred časom zgrajen peščeni filter na vodohranu Dednik, iz katerega je voda speljana do uporabnikov. Ta deluje odlično, če pa se pojavi prevelika motnost
na zajetju, pa je ne zmore odpraviti. Že pred nekaj časa
je bila za oskrbo s pitno vodo narejena vrtina na Hribu, kjer je dolomitna kamnina, ki ima bistveno boljšo
čistilno sposobnost. Torej je tudi voda bistveno kvalitetnejša. Na občini smo takoj ob nastopu mojega mandata
naročili projekt vključitve te vrtine v vodovodni sistem.

Projekt je narejen, pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje, odkupljeno je zemljišče za vodohran
vrh Hriba, delno je projekt tudi izveden. Ko smo menjali cevi na vrhu Hriba, smo že položili dvojni cevovod, tako da bo možno s to vodo oskrbovati obstoječe
vodohrane. Brez denarja seveda ne gre, zato smo čakali,
če bo možno dobiti kakšna sredstva za ta namen. V tej
finančni perspektivi, ki se konča leta 2020, ni na voljo
EU-sredstev za tako »majhne« vodovodne sisteme – na
voljo je le denar za sisteme nad 10.000 uporabnikov, tudi
za naslednjo finančno perspektivo od leta 2021 ne kaže
nič drugače, zato s tem projektom ne bomo več čakali.
Občinskim svetnikom sem že omenil, da bomo predlagali, da se v poračunu za leto 2020 namenijo sredstva za
opremo, s katero moramo eno leto spremljati kvaliteto
vode, preden jo vključimo v javni vodovod. Leta 2021
pa bi morala priteči voda iz nove vrtine, bistveno kvalitetnejša od te, ki jo pijemo sedaj.
Torej bomo takrat lažje poplaknili zdravila, ki jih zdaj
lahko dobimo v lekarni na Hribu, ki smo jo uspešno odprli, tako kot se za tako priložnost spodobi. Z govori in
pesmijo in bridkimi škarjami, s katerimi sva z direktorico Lekarne Ribnica uspešno prerezala trak. Iz lastne
izkušnje vam lahko zaupam, da imajo tudi zdravila proti
glavobolu. Tistih proti neumnostim – tistih pa nimajo.
Pa bi bile potrebne. Bi jih lahko v velikih množinah izvažali. Pa ne le v prestolnico. In seveda z navodilom, da
naj si jih ne tlačijo v ušesa.
Pa še pohvala. Množin smeti, ki so lani ležale ob cestah,
letos ni oziroma jih je mnogo manj. Hvala vsem, ki so
pripomogli k temu. Pogled je mnogo lepši. Čistega okolja ne ohranjamo zaradi turistov, kot menijo nekateri,
pač pa zase. Gre za nas, za naše okolje.
Ivan Benčina, župan

Vodohran Dednik

Maj - junij 2019
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AKTUALNO

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 6. JUNIJA 2019
G. Antun Gašparac, direktor javnega podjetja Hydrovod
d. o. o., je podal poročilo o poslovanju tega podjetja v
letu 2018, katerega soustanoviteljica je tudi občina Loški
Potok. V letu 2018 so oskrbo porabnikov s pitno vodo
izvajali na 24 vodovodnih sistemih in tako oskrbeli nekaj
več kot 30.000 porabnikov (stalno in začasno prijavljenih),
ki bivajo in delujejo na tem področju. Skupna dolžina
javnega vodovodnega omrežja, ki je zelo razvejano,
znaša približno 446 km in se vsako leto povečuje, hkrati
pa se povečuje število vodovodnih priključkov oziroma
novih uporabnikov pitne vode. Vodovodni sistem
Loški Potok pokriva pretežni del občine Loški Potok in
oskrbuje največji del naselij v tej občini. Zaradi terenske
razgibanosti in medsebojne razdalje posameznih
naselij je ta sistem izredno zahteven za vzdrževanje
in obratovanje ter energetsko potraten. Sistem deluje
s pomočjo petih vodohranov, do katerih pride voda s
pomočjo delovanja štirih črpališč, na določenih lokacijah
pa je s pomočjo reducirnih ventilov potrebno poskrbeti
za zmanjševanje pritiskov na posameznih delih omrežja.
Upravljanje tega vodovodnega sistema v sedanji obliki
in obsegu opremljenosti je zaradi terenskih značilnosti
Loškega Potoka resnično zahtevno, zaradi starosti
omrežja pa tudi stroškovno drago. Terenska razgibanost
in višinske razlike so vzrok, da del porabnikov še vedno
ni vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo ali pa ima
na svojih odjemnih mestih neprimerne tlačne razmere.
Hydrovod skupaj z Občino Loški Potok pripravlja rešitve
za vključitev tudi teh porabnikov v sistem javne oskrbe s
pitno vodo. V sklopu obnove lokalne ceste Hrib–Retje v
Loškem Potoku je bilo na tem območju obnovljeno tudi
vodovodno omrežje. Zaradi različnih tlačnih con so na
novo zgradili dvojni cevovod iz ductilne litine v skupni
dolžini 864 m. Za visoko cono so položene cevi premera
DN 100 v dolžini 420 m, za nizko cono pa cevi premera
DN 80 v dolžini 444 m. Skupaj je vgrajenih pet hidrantov,
in sicer trije nadzemni ter dva podzemna. Obenem so
obnovili tudi vse hišne priključke, teh je dvajset, in vgradili
trinajst vodomernih jaškov, od katerih je enajst enojnih
in dva dvojna. Za potrebe oskrbe s pitno in požarno
vodo nove industrijske cone v Podpreski so poskrbeli za
izvedbo vseh potrebnih del. Skupno so položili 258 m
ductilnih cevi DN 100, vgradili tri nadzemne hidrante
ter formirali 2 vodovodna priključka z vodomernimi
termo jaški. Po zaključku del je bilo izvedeno izpiranje
omrežja, narejen tlačni preizkus, izvedene potrebne
prevezave in vse potrebne aktivnosti za vključitev
novozgrajenega odseka v obratovanje. V naselju Mali
Log v Loškem Potoku so dokončali v letu 2017 pričeto
izvedbo podaljška sekundarnega cevovoda s PE-cevjo
110 in odsek zaključili z nadzemnim hidrantom in
hišnim priključkom. Čisti poslovni izid poslovnega
leta 2018 znaša 5.484,72 evrov. Seje se je udeležil tudi
pomočnik komandirja Policijske postaje Ribnica, g.
Marjan Cimprič. Predstavil je poročilo o delu Policijske
postaje Ribnica v letu 2018. Obseg kriminalitete se je v
primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 2,4 %, preiskanost pa
se je zmanjšala le za 1,1 %. Hujših kaznivih dejanj zoper
življenje in telo ni bilo obravnavanih. Med kaznivimi
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dejanji izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje
(tatvine in velike tatvine). V primerjavi z letom 2017
se je povečalo število vlomov, zmanjšalo pa se je število
kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog
iz 44 na 31 kaznivih dejanj. Stanje prometne varnosti
je bilo podobno kot leto poprej. Leta 2018 se je zgodilo
116 prometnih nesreč. V njih sta dve osebi umrli, 5 jih
je doživelo hude telesne poškodbe. Število lahko telesno
poškodovanih je bilo 57. Število potnikov na obeh mejnih
prehodih za obmejni promet (Novi Kot in Podplanina) se
je v primerjavi z letom 2017 nekoliko zmanjšalo, in sicer
na 37.641, kar je tudi najmanj v zadnjih desetih letih.
Policisti so obravnavali skupaj 126 kršitev s področja
tujcev, od tega 110 kršitev Zakona o tujcih in 16 kršitev
Zakona o nadzoru državne meje. Obravnavali so tudi 140
oseb zaradi nedovoljenih prehodov čez zunanjo državno
mejo. Prevladovali so državljani Pakistana, Sirije, Iraka,
Afganistana in Irana. Na področju izvajanja preventivnih
nalog je policijska postaja izvedla 136 aktivnosti, kot je
akcija »Bodi viden«, ki je bila izvedena v sodelovanju s
SPV-ji in medobčinskim inšpektoratom. G. Darko Šega,
direktor Lesne zadruge Loški Potok, je občinskemu svetu
predstavil poročilo o poslovanju zadruge v letu 2018.
Lesna zadruga je opravljala naslednje dejavnosti:
– proizvodnja toplotne energije iz lesne biomase,
– skupno izvajanje gozdarskih del v državnih gozdovih,
– skupno trženje lesa in lesnih polproizvodov,
– pridobivanje lesne biomase kot energenta za prodajo
upraviteljem sistemov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso in lastnikom kotlovskih naprav na lesno
biomaso,
– izvajanje poštnih storitev in trgovine na drobno,
– izvajanje turistične dejavnosti.
Iz poročila je razvidno, da zadruga izpolnjuje pogoj,
da več kot 40 % vseh prihodkov izkazuje iz dejavnosti
socialnega podjetništva. Občinski svet je sprejel tudi
Odlok o rebalansu proračuna občine za leto 2019, ki
je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 38/2019. Župan
je občinski svet seznanil, da je sprejel novelacijo
Dokumenta identifikacije investicijskega programa
(DIIP) za »Nabavo reševalnega vozila – NRV tipa B
za Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica«, ki
ga bodo sofinancirale občine ustanoviteljice ZD dr.
Janeza Oražma Ribnica in ministrstvo za zdravje. Na
osnovi vloge javnega zavoda Zdravstveni dom dr.
Janeza Oražma Ribnica je občinski svet sprejel sklep o
izdaji soglasja k spremembam statuta tega zavoda, ki se
nanašajo na imenovanje direktorja zavoda. Sprejet je bil
tudi sklep, da od 1. 7. 2019 dalje veljajo za vsa stanovanja,
ki so v lasti občine, cene najemnin, ki se izračunavajo na
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Na osnovi tega
sklepa bodo cene najemnin nižje od dosedanjih. Svetniki
so sprejeli tudi sklep, da iz občinskega proračuna
namenijo 1.000 evrov za novo peč za ogrevanje župnišča
in cerkve na Taboru.
Mojca Lavrič

Odmevi

AKTUALNO

TUDI LOŠKI POTOK IMA SVOJO LEKARNO
Po nekaj več kot dveh letih, ko je župan prvič predstavil idejo o izgradnji lekarne v naši občini in so se glede
omenjene investicije na občinski upravi začele prve aktivnosti, je 3. maja letos na Hribu odprla vrata in začela poslovati nova sodobno opremljena lekarna, ki deluje kot podružnica Lekarne Ribnica.

Da smo lahko pristopili k omenjeni investiciji, je bilo
potrebno najprej pridobiti pozitivno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije ter soglasje Ministrstva za zdravje. Po pridobitvi omenjenih dokumentov pa se je pristopilo k realizaciji in sami izvedbi. Prostor, v katerem
je bila nekoč poslovalnica banke, kasneje pa je v njem
deloval tudi oddelek vrtca, je začel postopno dobivati novo podobo. Po začetnem usklajevanju z Lekarno
Ribnica glede normativov in potreb, ki jih mora imeti
podružnična lekarna, so se začela gradbena dela. Izvedba gradbeno-obrtniških del in montaža opreme je
potekala v času od decembra lanskega leta do februarja
letos, ko je lekarna tudi že dobila svojo končno podobo. Nato pa je bilo potrebno pridobiti le še dovoljenje
za obratovanje s strani verifikacijske komisije z Ministrstva za zdravje, ki pa smo ga čakali nekaj dlje, zaradi
česar je lekarna tudi začela poslovati nekoliko kasneje,
kot je bilo to prvotno predvideno.
Slavnostna otvoritev je tako potekala v sredo, 8. maja,
pred samim vhodom v novo lekarno. Prireditve se je
poleg vabljenih gostov udeležilo kar precejšnje število
naših občanov, ki so po uvodnem pozdravu povezovalke programa Tatjane Begič v kulturnem delu programa
lahko prisluhnili zapetim skladbam naših Povasenk, ki
so se v svojih novih oblekah tudi tokrat ljubeznivo odzvale povabilu za nastop na prireditvi in skupaj s »povasencem« zapele nekaj pesmi iz svojega repertoarja.
Nastopila pa je tudi Fani Debeljak in se predstavila s
svojo lastno pesmijo na temo poznejših zrelih let in z
njimi povezanega zdravja. Med posameznimi zapetimi
pesmimi sta prisotne nagovorila župan Ivan Benčina
in direktorica Lekarne Ribnica Petra Debeljak. Župan
Benčina je po uvodnem pozdravu navzočih spregovoril nekaj več besed o poteku same investicije in ob tem
izrazil zadovoljstvo, da nam je uspelo izpeljati omenjeni projekt, na podlagi katerega bodo poslej tudi naši
občani imeli lažji dostop do zdravil in ostalih zdravstvenih pripomočkov.

Maj - junij 2019

Direktorica Lekarne Ribnica gospa Petra Debeljak pa
je po uvodnem pozdravu prisotnih povedala:
»V veselje mi je, da danes skupaj odpiramo novo lekarniško podružnico našega javnega zavoda, lekarniško podružnico Loški Potok. Kljub temu da veliki sistemi zapirajo svoje poslovalnice širom po Sloveniji in
se umikajo v velike centre, je zorela in dozorela ideja o
odprtju te lekarniške podružnice. Z današnjim dnem
občanom Loškega Potoka približujemo lekarniške
storitve. Verjamem, da jih boste radi koristili in radi
prihajali, ne le po zdravila, tudi po nasvet ali posvet
z našo in tudi vašo magistro farmacije go. Petro. Od
ideje do realizacije je potrebnih veliko korakov, veliko
dobre volje pa tudi finančnih sredstev. Za vso organizacijo, financiranje in pomoč pri izpeljavi zastavljenega cilja se zahvaljujem Občini Loški Potok – g. županu,
občinskim svetnikom in uslužbencem občinske uprave. Upam in želim, da bomo tudi v prihodnje dobro
sodelovali in skupaj poskrbeli za uspešno poslovanje
lekarniške podružnice Loški Potok. Verjetno veste, da
smo do sedaj osnovne lekarniške storitve zagotavljali
preko lekarniškega depoja. Zanj so dolga leta skrbeli
uslužbenci Zdravstvene postaje Loški Potok z dr. Petrom Rusom na čelu. Gospod dr. Rus, sestri Mira in
Jerneja, naj se vam s šopkom zahvalim za vaše delo, ki
ste ga opravljali v dobro bolnikov.
Spoštovani! Ostanite zdravi, če pa kdaj kaj zaškriplje,
so vam vrata naše lekarniške podružnice na široko odprta. Hvala.«
Ob zaključku prireditve sta župan Ivan Benčina in direktorica lekarne Petra Debeljak še slavnostno prerezala trak in s tem lekarno tudi uradno predala svojemu
namenu. Po slovesnosti je sledila še pogostitev prisotnih v Kulturno-turističnem centru, kjer je za postrežbo lepo poskrbela Gostilna pri Kapcu.
Vinko Košmerl

OBVESTILO
Obveščamo vas,
da bo lekarna na Hribu
v času od 15. 7. 2019 do 12. 8. 2019
odprta dvakrat tedensko
in sicer ob torkih in četrtkih
med 7.30 in 11.00 uro.
Lekarna Ribnica
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RAZPIS

NEZAVAROVANA JUŽNA MEJA SLOVENIJE
Ljudem na južni meji prekipeva,
saj se počutijo čedalje bolj ogroženi zaradi »turških vpadov«. Ilegalci
prosto in nenadzorovano vstopajo na slovensko ozemlje, vdirajo
v objekte, jih uničujejo in požigajo, ogrožajo življenja
mirnih prebivalcev, prinašajo nalezljive bolezni, za sabo
pa puščajo kupe nesnage. Življenje postaja čedalje bolj
neznosno in nevarno in ljudje se čedalje bolj soočajo s
težavami, na katere smo v SDS opozarjali že od začetka vdiranja ilegalnih, izrazito protikatoliško nastrojenih
migrantov iz izključno muslimanskih držav.
Čeprav ima Slovenija na meji s Hrvaško t. i. šengensko
mejo, na kateri so vstopne in izstopne točke točno določene in na katerih veljajo posebni režimi nadzora, smo
priča čedalje večjim vpadom ilegalcev na območje naše
države, ki se dogajajo na prostranih nevarovanih delih
južne meje, predvsem na goratem območju med Belo
krajino in Istro. Letos do konca aprila jih je na slovensko ozemlje nezakonito vdrlo okrog 4000, trikrat več kot
lani. Po ocenah varnostnih strokovnjakov predstavlja to
število le 1/3 vseh ilegalnih migrantov, kar z drugimi
besedami pomeni, da je teh krepko več kot 12.000 – za
eno kar veliko slovensko mesto ali občino. Kljub temu
da se s tem problemom soočamo že več kot 2 leti, pa slovenska prejšnja Cerarjeva in sedanja Šarčeva leva oblast
nista storili ničesar, da bi zavarovali našo južno mejo in
aktivno preprečevali takšne »turške vpade«.
Krivo bi bilo dolžiti policijo ali vojsko, da ne storita ničesar. Oba varnostna sistema države delata tisto, kar jima
je naloženo in naročeno, in to počneta tam, kjer jima je
zaukazano. Poostrena kontrola na mejnih prehodih za
zakonite »prehodnike« meje najbrž ni toliko pomembna in potrebna, kot je potrebna na širnih predelih južne
meje, kjer na 5, 10 ali celo več km ni prav nobene varnostne enote. Ne policijske, še manj vojaške.
Policija sicer razkrite migrante v notranjosti meje polovi
in jih pripelje v zbirne centre »odprtih vrat«, kjer jih popišejo, preoblečejo in nahranijo po halal režimu. Ti mi-

granti se potem prosto gibljejo in po navadi kmalu brez
sledu izginejo. Nihče od njih ni v priporu do zaključka
postopka izgona. Kako drugače se ravna s temi ilegalci
kot s slovenskimi državljani, ki se znajdejo v podobni
situaciji. Žal te trupe na svoji poti onesnažujejo okolje,
uničujejo premoženje naših državljanov, za katero noče
nihče poplačati škode. Predvsem pa predstavljajo varnostno grožnjo vsem, na katere naletijo na poti.
Nedavno se je na območju Bele krajine zgodila ugrabitev
ostarelega kmeta, ki je nič hudega sluteč delal v vinogradu. Mimogrede so ga še okradli. Po čudežu je ostal živ,
čeprav so ga zvezanega prevažali bog ve kje vse do meje
z Italijo. Nihče od nas si ni predstavljal, da se bo še kdaj
ponovilo, da bomo živeli v strahu na svojih domovih. A
prav to se dogaja. Vlada Mira Cerarja ni storila ničesar,
da bi preprečila ilegalne prestope meje, celo več, spregledala je celo vrsto ukrepov, s katerimi je omogočila, da je
slovensko mejo organizirano prestopilo okrog 500.000
ilegalcev, kar predstavlja ¼ prebivalstva Slovenije. Vlada
Marjana Šarca pa tudi ni nič boljša, saj prav tako opravlja prevozne in oskrbovalne storitve za migrante.
Prav tako ni znano, da bi varnostni organi prijeli kogarkoli, ki sodeluje pri organiziranju ilegalnih prehodov slovenske meje, kaj šele da bi bil obsojen. Nekatere
nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pokrivanjem
ali so celo organizatorice migracij, so sofinancirane iz
državnega proračuna. Vlada jih niti finančno ne sankcionira, kar pomeni, da podpira njihovo dejavnost. Na
koncu bo morda obsojen celo tisti nesrečnik iz Bele krajine, ki so ga med delom v vinogradu ugrabili in okradli.
Odnos pristojnega ministra Poklukarja ter Šarčeve vlade nasploh je do prebivalcev ob južni meji neprimeren
in nedostojen. Čeprav imata moč in možnost za njihovo
zavarovanje, še več, to je njuna dolžnost, tega ne storita.
Če bi predsednik vlade Marjan Šarec tako verjel v varnost, si okrog hiše ne bi gradil visokega zidu, ampak bi
odstranil vhodna vrata.
Jože Tanko, poslanec SDS,
podpredsednik državnega zbora

VAŠE ZAUPANJE JE MOJA ODGOVORNOST
Dragi podporniki in simpatizerji,
na tem mestu se želim iskreno
zahvaliti za vsak vaš glas podpore,
ki ste mi jo namenili na nedavnih
evropskih volitvah. Čeprav ima
vsak evropski poslanec le en glas, lahko s svojimi argumenti prepriča tudi druge poslance, da podprejo njegove predloge. Vesela sem, ker ste mojo energijo in željo,
da skupaj v Bruslju naredimo korak naprej, prepoznali.
Vaše zaupanje je hkrati tudi moja odgovornost za moje
nadaljnje delo. Z vso odločnostjo se bom zavzela za slovenske pravice, kjer bo to potrebno in mogoče.
Delovala bom konstruktivno in opozarjala na politično
kulturo ter osnovno geslo EU, ki se glasi »Povezani v
6

različnosti«. Želim sprožiti razpravo o tem, katere vrednote so pomembne za ohranjanje miru, obstoj in razvoj
EU, če želimo ohraniti demokracijo, našo kulturo in
civilizacijo. Zagotovitev varnosti na zunanjih mejah in
preprečitev nezakonitih migracij, staranje prebivalstva
in nizka rodnost v povezavi z uravnoteženostjo med
poslovnim in zasebnim življenjem ter globalno konkurenčno evropsko gospodarstvo so največji izzivi, s katerimi se bomo morali soočiti v Bruslju. Verjamem, da s
skupnimi močmi te izzive lahko prebrodimo.
Skupaj z vami še zdaleč nisem rekla zadnje besede. Hvala še enkrat za vsak vaš glas podpore.
Ljudmila Novak, evropska poslanka
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NOVICE IZ OOZ RIBNICA
Na zadnji seji 15-članske skupščine so člani potrdili
poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2018.
Glavna poudarka: plan dela je v celoti izpolnjen, težave
pri financiranju programov pa so se pojavile zaradi
projektov EU, ki jih zbornica izvaja že od leta 2002.
Glavni izpad prihodkov je bil tako na mednarodnem
projektu EU, kjer OOZ Ribnica ni imela srečne roke pri
izbiri partnerjev. Konkretno gre za večji mednarodni
projekt, ki ga je OOZ Ribnica poverila oziroma
prepustila vodilno vlogo enemu od ribniških zavodov,
sama pa je sprejela vlogo glavnega partnerja. Projekt je
bil že tako daleč, da smo z občinami iz sosednje hrvaške
Istre podpisali memorandum o sodelovanju, OOZ
Ribnica je od treh državnih institucij pridobila pismo
o nameri sodelovanja v tem projektu, vodilni partner
pa NIČ. Nihče od sodelujočih ni prejel obrazložitve,
kaj šele opravičila, zakaj je projekt obstal! ZAKAJ to
pišemo? To je zahtevala skupščina OOZ Ribnica, ki
je ogorčena, da za znesek cca 400.000 € nekomu ni
mar!!! Javni uslužbenci v vsakem primeru dobijo
redno mesečno plačo, ali izpeljejo kakšen projekt ali
nobenega! TA primer mora biti v poduk, da v bodoče
budno spremljamo porabo davkoplačevalskega
denarja.

in drugem izobraževanju v obrti (mojstrski izpiti).
Poleg sodelovanja na informativnih dnevih želimo
tudi z »ulico obrti« mladim približati možnosti, ki jih
dajeta obrt in podjetništvo.
Na OOZ Ribnica smo posebej počaščeni, ker je bivši
predsednik gospod Franc Vesel postal državni sekretar
za malo gospodarstvo v kabinetu vlade Marjana Šarca.
Obrt in podjetništvo sta tako po dolgih letih dobila
»svojega« zastopnika v vladi in prvi rezultati so že
tu. Od sedaj se bodo prispevki za socialno varnost
državi plačevali z eno položnico, ne s štirimi kot do
sedaj. To bo kar konkreten prihranek, predvsem za
podjetnike, ki zaposlujejo več delavcev. Gospod Vesel
je sprožil delo na mnogih problemih, ki tarejo obrt in
podjetništvo, najintenzivnejše je ta čas na področju
avto prevozništva, gostinstva, dela po upokojitvi in
na področju rokodelstva, kjer v odboru resornih
ministrstev sodeluje tudi sekretar OOZ Ribnica.
Predlagal je že konkretne rešitve, po katerih bo manjša
finančna bremenitev rokodelcev, imeli pa naj bi tudi
mnogo manj administracije, kar je sedaj še posebej
prisotno pri osebnem dopolnilnem delu.

Sicer pa je skupščina potrdila program dela za 2019,
ki je naravnan k še večjemu povezovanju lokalnih
skupnostih in gospodarstva. V Pogodbi o sodelovanju
med OOZ Ribnica in občinami Ribnica, Loški Potok
in Sodražica je zbran širok nabor aktivnosti, ki jih
zbornica izvaja tudi za občane, predvsem začetnike v
podjetništvu. V novembru 2019 bo zbornica izpeljala
TEDEN PODJETNIŠTVA, kjer boste občani in
aktualni podjetniki pridobili praktično vse aktualne
informacije, ki jih bodoči in sedanji podjetniki morajo
poznati.
Poleg vsega navedenega je zbornica občinam predlagala
še nekatere dodatne skupne aktivnosti: ustanovitev
sveta gospodarstvenikov, ki bi bil za občine nekakšno
svetovalno telo, nadalje oblikovanje skupnega odbora
treh občin, ki bi oblikoval stališča za razvoj turizma širše
in ne samo v posamezni občini. Glede na pomanjkanje
izobraževalnih ustanov predlagamo tudi ustanovitev
ustvarjalnega laboratorija, v katerem bi predvsem mladi
dobili prve praktične izkušnje na CNC- in laserski
tehnologiji, 3 D-načrtovanje, patentiranje izumov …
En kamenček pri vzpodbujanju ustvarjalnosti občanov
vidimo tudi pri iskanju naj spominka, ki bi ga pridobili
na podlagi letnih razpisov.

Zadnji podpis pogodbe o sodelovanju med OOZ Ribnica in tremi
občinami

Zapisal Pavel Hočevar
Foto: arhiv OOZ Ribnica

Med aktualne novice lahko štejemo tudi dogovor z
osnovnimi šolami vseh treh občin, da bo OOZ Ribnica
peljala 50 učencev na MOS Celje, kjer si bodo ogledali
najmanj 12 poklicev in dobili informacije o vajeniškem
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RAZVOJ FOTOLOVA V LD LOŠKI POTOK OD LETA 2015 DO 2019
Že dalj časa je bila v lovski družini Loški Potok prisotna ideja, da bi se začeli ukvarjati s trženjem fotolova in opazovanjem divjih živali. V letu 2015 smo se le
odločili, da pričnemo z aktivnostmi izvajanja fotolova
in opazovanja medveda. V projekt fotolova smo bili s
strani upravnega odbora LD Loški Potok imenovani
naslednji člani: Janez Sterle, Damjan Lavrič, Jure Sterle
in Aleš Bambič kot vodja projekta, kasneje se je ekipi
pridružil še Stanko Bartol. Vsi omenjeni člani smo opravili tudi licence za lokalne vodnike.
Najprej smo določili področje, kjer se bo izvajal fotolov. Izbrali smo lokacijo Prečnik, ki je dovolj oddaljena
od vasi. Ta del pa tudi ni vznemirjen zaradi prisotnosti
ljudi/sprehajalcev. V okolici cca 100 ha smo določili
mirno cono, kjer se ne izvaja lova divjadi in je to področje namenjeno izključno lovnemu turizmu. Z lastnikom zemljišča v Prečniku g. Francem Rusom smo
sklenili pogodbo za dovoljenje uporabe zemljišča za
namene fotolova.
V aprilu 2015 je bila izdelana premična opazovalnica,
ki sprejme hkrati do 5 gostov in je prilagojena tako za
profesionalne fotografe kot za opazovalce divjih živali.
Za marketing fotolova in pridobivanje gostov smo
se povezali s KTC Loški Potok in gostiščem Mlakar
Markovec d. o. o. Ta povezava se je izkazala kot zelo
uspešna, saj smo imeli že prvo leto izvajanja fotolova
uspeh nad pričakovanji – imeli smo veliko gostov, ki
so prihajali iz 12 različnih držav, v glavnem iz zahodne
Evrope.
Zaradi izjemno velikega povpraševanja po opazovanju
medveda smo v
začetku letu 2017
uvedli še dodatno
lokacijo za opazovanje medveda na
področju Strmca.
Lastnica zemljišča je
ga. Zofija Košmerl.
Zunanjost opazovalnice – zemljanke V Prečniku pa smo
v letu 2017 začeli z
izdelavo še dodatne nove atraktivne opazovalnice, velikosti 4 m x 3 m, ki sprejme do 6 gostov. Posebnost
te opazovalnice je, da je vkopana v zemljo, ima WC
in atraktivni vhod v
zemljanko. V njej
lahko tudi prespita
dva gosta.
Za potrebe izdelave
opazovalnice smo
prejeli finančna in
materialna sredstva
od donatorjev (bližnjih podjetij in s.p.-jev), tako da smo
Notranjost opazovalnice – zemljanke
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večino investicije pokrili iz doniranih sredstev. Člani
ekipe za fotolov smo naredili preko 700 ur prostovoljnega dela, pri čemer velja izpostaviti velik trud Janeza
Sterleta, ki je bil tudi projektant opazovalnice.
Potek izvajanja fotolova:
– Sezona fotolova se prične v začetku maja in traja do
konca septembra.
– Redno vsakodnevno se izvaja krmljenje medvedov
(koruza, jabolka).
– Po gozdni poti vodimo goste do opazovalnice peš
in v tišini (cca 500 m).
– Ogled v opazovalnici traja 4 ure, in sicer od 17. do
21. ure.
– Vseskozi spremlja goste domači vodnik iz skupine
za fotolov.
V štirih letih izvajanja fotolova so nas obiskali gostje
iz naslednjih držav: Anglije, Avstrije, Belgije, Francije,
Italije, Izraela, Moldavije, Nemčije, Nizozemske, Rusije, Srbije, Španije, Švice, Portugalske in Slovenije. Posamezni gostje pa so prihajali tudi iz Amerike, Afrike
in Avstralije.
Iz prihodkov fotolova smo v letu 2018 v LD Loški Potok kupili lastno gozdno parcelo, velikosti 1,5 ha, kot
dolgoročno naložbo za prihodnost, na kateri bo v bodoče mogoče izvajati tudi dejavnost fotolova.
V letošnjem letu je LD Loški Potok pridobila certifikat
»Medvedu prijazno«, ki ga podeljuje evropska organizacija Life Dinalp Bear. Smo prva lovska družina v
Sloveniji, ki je prejela ta certifikat. To pomeni, da delamo po vseh smernicah primera dobre prakse sobivanja
medveda in lokalnega prebivalstva.
Ker pa v LD Loški Potok stremimo k razvoju in napredku in hočemo biti skupaj s poslovnimi partnerji
vodilni med ponudniki produkta opazovanja medveda
in sodelovati pri evropskih naravovarstvenih projektih, imamo naslednjo vizijo razvoja:
■ Projekt digitalizacija opazovanja medveda: opazovanje medveda preko kamere in internetne povezave
s prenosom v živo na računalnikih ali pametnih telefonih. Trenutno poteka testiranje na novi lokaciji v
Mrtalozu.
■ Projekt naselitev risa: sodelovanje LD Loški Potok
pri evropskem projektu Life Lynx, v aprilu 2019 smo
pridobili prvega risa iz Romunije in ga namestili v izpustitveno oboro. V maju je bil ris izpuščen v naravo
Loškega Potoka.
■ Projekt Karavanken Bear: snemanje dokumentarnega filma o medvedih, ki bo potekalo v juniju 2019
v Prečniku z avstrijsko televizijo ORF.
■ Projekt LAS - Naravoslovni dom: LD Loški Potok
kandidira skupaj s projektnima partnerjema Občino
Loški Potok in Lesno zadrugo Loški Potok za evropska sredstva za gradnjo naravoslovnega doma.
Z uvedbo fotolova v LD Loški Potok ocenjujemo, da
smo pripomogli k razvoju turizma v občini Loški Po-
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tok in same promocije občine Loški Potok. Prispevki o
fotolovu v Loškem Potoku so bili v zadnjih letih objavljeni v različnih medijih: v oddajah Dnevnik, Tednik,
Na lepše, 24 ur, Preverjeno in letos tudi na avstrijski
televiziji ORF. Fotografije opazovalnice v Prečniku in

medvedov pa so razstavljene tudi v muzeju v Parizu,
kot primer dobre prakse sobivanja lokalnega prebivalstva in medvedov.
Zapisal:
Aleš Bambič, vodja turizma v LD Loški Potok

GORU IN DORU IŠČETA SVOJ TERITORIJ
Sporočilo za javnost , 21. 6. 2019
V začetku maja so v okviru projekta LIFE Lynx v Sloveniji v naravo izpustili risa Goruja, na Hrvaškem pa risa
Doruja. Oba risa so pripeljali iz Romunije in sta prva
od skupno vsaj 14 risov, s katerimi bodo poskušali rešiti Dinarsko–JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem.
Oba sta opremljena s telemetrično ovratnico, s pomočjo
katere spremljajo njuno gibanje in ugotavljajo, kako se
vključujeta v populacijo. Trenutno se oba risa nahajata
na območju Slovenije.
S preselitvijo risov projekt LIFE Lynx nadaljuje delo lovcev in strokovnjakov za velike zveri, ki so leta 1973 ponovno naselili risa v Dinaride, po tem ko je ta v začetku
20. stoletja na tem območju izumrl. Čeprav je bila sprva
naselitev izjemno uspešna in se je populacija naglo razširila, tako prostorsko kot številčno, so bili risi zaradi
izoliranosti od ostalih populacij risov kmalu prisiljeni
v parjenje s sorodnimi osebki. Posledično slabšanje genetskega stanja je glavni razlog za drastično zmanjšanje
populacije v zadnjih desetletjih.

toku odpravil čez mejo na Hrvaško, nato pa se je vrnil
nazaj v Slovenijo in pot nadaljeval proti severu do Ljubljanskega barja. Tam se je obrnil proti vzhodu in nadaljeval svojo pot proti Ribnici. Trenutno se nahaja na
Mali Gori, znotraj domačega okoliša slovenske risinje
Teje, ki smo jo v okviru projekta opremili s telemetrično
ovratnico v začetku tega leta. Podatki zadnjega meseca
nakazujejo, da Goru na območju Male gore verjetno že
vzpostavlja svoj nov teritorij.“

Goru posnet s foto pastjo

Doru posnet s foto pastjo na Platku

V sezoni 2018/2019 so na območju Slovenije prvič izvedli sistematičen monitoring risov z uporabo foto
pasti. Rok Černe, koordinator projekta z Zavoda za
gozdove Slovenije: “V letih 2018/2019 smo na podlagi
monitoringa s foto pastmi potrdili prisotnost najmanj
17 odraslih risov v Sloveniji in okoli 40 na Hrvaškem. V
naslednjih letih bomo na območje Slovenije in Hrvaške
v populacijo vključili vsaj še 12 živali, s katerimi bomo
zmanjšali parjenje v sorodstvu.“
Strokovnjaki spremljajo premike risov Goruja in Doruja
po izpustu s pomočjo lokacij iz telemetričnih ovratnic.
Doc. dr. Miha Krofel z Biotehniške fakultete, Univerze v
Ljubljani nam je predstavil, kako se je ris Goru premikal
po izpustu: “Goru se je kmalu po izpustu v Loškem Po-
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Projektni partnerji z Veterinarske fakultete Univerze
v Zagrebu spremljajo risa Doruja. Dr. Tomislav Gomerčić: “Doru se je po izpustu nekaj časa zadrževal v
Narodnem parku Risnjak in se nato odpravil čez mejo
v Slovenijo. Za zdaj ne kaže znakov, da bi se ustalil in
se trenutno giblje na območju Javornikov, vzhodno od
primorske avtoceste.” Avtocesta Ljubljana - Koper je
slabo prehodna za divje živali in predstavlja za rise pomembno oviro. Po drugi strani pa sta risa večkrat prečkala državno mejo, kar kaže na pomen mednarodnega
sodelovanja pri ohranjanju risov v Evropi.
Več informacij o projektu dobite na https://www.lifelynx.eu/ in life.lynx.eu@gmail.com.
Kontakt za medije: Maja Sever,
Zavod za gozdove Slovenije
(maja.sever@zgs.si, 040 525 336).
Slovenski partnerji
p
j na projektu
p j
LIFE Lynx:
y
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ZAKAJ NE BI SLOVENIJE IDENTIFICIRALI S ČEBELNJAKOM?
Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben
produkt trajnostnega – zelenega turizma čebelarski
turizem. Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in
čebele kot simbol čiste narave imajo pri Slovencih
poseben status. Razvoj čebelarske turistične ponudbe v
zadnjih letih predstavlja pomemben ključ k ohranjanju
slovenskega čebelarstva, še posebno v zadnjih letih, ko
je pridelava medu slabša. Z razglasitvijo svetovnega
dne čebel pa je ta panoga postala pomembna tudi z
gospodarskega vidika drugih panog v Sloveniji, saj
privablja mnoge turiste, ljubitelje narave in čebel.

povežejo. Zakaj Slovenije
ne bi identificirali s
čebelnjakom, tako kot
Pariz
identificiramo
z Eifflovim stolpom?
To, da svetovni dan
čebel praznujemo na
rojstni dan slovenskega
čebelarja Antona Janše, je
veliko priznanje ne samo
slovenskemu čebelarstvu, temveč tudi Sloveniji.

Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebelarsko
tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se
kaže tudi na področju čebelarskih spominkov, ki
predstavljajo izjemnost naše dediščine. Nekateri
spominki, kot so npr. panjske končnice, lectova srca,
dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz medu, so
že zastopani na našem trgu in so pogosto tudi del
protokolarnih daril, saj so povezani z našo tradicijo,
kranjsko čebelo in slovenskim čebelarstvom. Poleg teh
na slovenskem trgu najdemo številne ponudnike, ki
ponujajo edinstvene, izvirne, ročno izdelane spominke
iz naravnih materialov, povezanih z zgodovino in
kulturo določenega kraja ali države.
Trenutni trendi na področju
turizma in čebelarstva so naklonjeni
čebelarskim spominkom in na
trgu se pojavljajo nove in nove
ideje s tega področja. S ciljem,
zbrati pestro ponudbo spominkov,
je Čebelarska zveza Slovenije
v letu 2017 objavila natečaj za
čebelarske spominke in darila,
povezana s čebeljimi pridelki
in izdelki, in objavila spletni katalog spominkov s
področja čebelarstva, ki je dostopen na spletni strani
http://www.czs.si/spominki/. Predloge spominkov za v
e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov
Čebelarske zveze Slovenije in če bo komisija ocenila
primernost spominkov, jih bomo dodali med ostale
spominke. V spletnem katalogu boste našli opise
različnih spominkov, ponudnike in njihove kontakte.
Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med.
Pri tem je potrebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša
med, vključen v EU-sheme kakovosti: slovenski med z
zaščiteno geografsko označbo, kočevski gozdni med
in kraški med z zaščiteno označbo porekla. Pri tujih
turistih je prepoznavnost EU-simbolov kakovosti zelo
dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh
simbolov, saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega
je iz samega imena razvidno poreklo, kar evropskemu
potrošniku veliko pomeni.
Nakupovanje
spominkov
predstavlja
nekaj
zabavnega, iskanje nečesa, kar spominja na kraj
potovanja, spominki turistom predstavljajo
otipljiv dokaz doživetja obiskane dežele. Preko
spominkov doživljajo kulturo dežele, se z njo
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Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije
Foto: Arhiv Čebelarske zveze Slovenije
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POTOŠKI UČENCI USPEŠNEJŠI OD SVOJIH
VRSTNIKOV V DRŽAVI
Šolsko leto 2018/2019 je za nami. Leto mnogih sprememb, ki se bo vpisalo v zgodovino »potoškega« šolstva.

9. razred, tudi 6. razred, ki prav tako piše test NPZ, se
je na nacionalnem preverjanju znanja odrezal več kot
uspešno. Njihov povprečni dosežek je bil 5,5 % višji od
povprečja na državni ravni.

S 1. 9. 2018 oziroma s šolskim letom 2018/2019 je šola
ostala brez podružnične šole v Podpreski. Žal je demografija pokazala črno plat v Dragarski dolini. Zaradi
nedoseganja normativnih pogojev – števila otrok je
bila ustanoviteljica (občina) prisiljena začasno zapreti
podružnično šolo Podpreska. Posledično se je z ukinitvijo šole zaprl tudi dislociran oddelek vrtca na tej
lokaciji. Tako so s šolskim letom 2018/2019 tudi otroci podružnične šole začeli obiskovati matično šolo in
vrtec na Hribu v Loškem Potoku. Tudi za otroke je to
velika sprememba, vendar lahko rečemo, da so se lepo
vklopili v nov šolski prostor, da so bili sprejeti in da so
navsezadnje z veseljem in željni znanja hodili v tudi
zanje novo šolo in vrtec.
Žal pa se z zapiranjem katerega koli obrata (tudi šole)
hitro pojavijo problemi pri kadrovanju, kajti kljub
majhnosti podružnične šole se pojavijo viški delovne sile. Po marsikateri neprespani noči, pogovorih z
zaposlenimi, občino, ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport nam je s skupnimi močmi uspelo delo
na matični šoli prerazporediti tako, da ni prišlo do odpuščanja delavcev. Tako smo lahko vse delavce podružnične šole zaposlili na matični šoli. Navsezadnje ste za
to zaslužni prav vsi občani, ki poskrbite, da so razredi
in skupine v vrtcu dovolj polne vaših otrok. Le tako
naprej.
V zgodovino »potoškega« šolstva pa bo to šolsko leto
vpisano tudi s svetlejše plati. S tem šolskim letom je
namreč začel obratovati vrtec v popolnoma novi preobrazbi – tako zunanji kot notranji. Dobili smo sodobno
opremljeni novi igralnici, dve stari igralnici in šolsko
zbornico pa smo preuredili v še eno igralnico. Tako
imamo po več kot 10 letih pod eno streho združenih
pet igralnic, kjer je prostora za okoli 90 otrok. Z obnovitvijo sta se deloma preuredila tudi igrišče in okolica
same stavbe šole in vrtca. Verjamem, da se tako otroci
kot zaposleni pod eno streho počutijo bolje in da je
delo predvsem bolj kvalitetno. Kar pa si naši oziroma
vaši otroci gotovo zaslužijo.
Tudi konec šolskega leta je nekako v znamenju zgodovinskih prelomov za »potoško« šolo. S tem šolskim
letom je namreč 9. razred zaključila – po mojih podatkih – najmanjša generacija v zgodovini »potoškega«
šolstva. Našo osnovno šolo je s ponosom zapustilo le
11 učencev.
Malo učencev, ki pa so precej uspešnejši od svojih vrstnikov v državi. Njihov povprečni dosežek je bil na
nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) za kar 15 %
višji od njihovih vrstnikov v državi. Tudi vsak posameznik je dosegel nadpovprečni rezultat. Pa ne samo
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Ta rezultat kaže na to, da so naši učenci še dovolj motivirani za šolsko delo. Dobro motivacijo pa daje kakovostna šola, kar pa naša šola zagotovo je, saj vsak
deležnik prispeva svoj pravi delež. Imamo kakovosten
kader, ki vlaga veliko energije in truda, da bi motiviral
učence v šoli in otroke v vrtcu. Imamo občino, ki ima
posluh za vzgojo in izobraževanje in nudi marsikatero
nadstandardno dejavnost za otroke, omogoča, da se
otroci učijo s sodobnimi didaktičnimi pripomočki, v
sodobnih učilnicah, v lepo urejenih prostorih. Imamo
sodelujoče starše, ki dobro sodelujejo s šolo za dobro
otrok. In navsezadnje imamo tukaj otroke, zaradi katerih vse to obstaja. Otroke, ki vso to kakovost kažejo z
dosežki, ocenami.
11

IZ POSLANSKIH PISARN
Pa ne gre samo za ocene, čeprav, roko na srce, prevečkrat vse presojamo preko njih. Pomembno je zavedanje, kako se učenci trudijo, kaj žrtvujejo, čemu dajejo
prednost, koliko je bilo pri pridobivanju znanja prave
želje in pravega hotenja. Če uresničijo svoja pričakovanja, izkoristijo sposobnosti in možnosti, pokažejo
največ, kar zmorejo, potem je to pravi dosežek za vsakega posameznika. In menim, da ima v naši šoli vsak
to možnost.

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
(PRIZNANJE KRESNIČKA)
2. razred: Jan Anzeljc, Stela Poje, Lan Bartol,
Rebeka Kordiš, Tim Levstek
3. razred: Teja Mišič, Rene Krajec, Anika Car,
Kristian Knavs

Na koncu še čestitke vsem učencem za zaslužene ocene
in osvojena priznanja in zahvala vsem učiteljem, vzgojiteljem in ostalim delavcem šole za trud pri njihovem
delu ter staršem za podporo in sodelovanje pri izobraževanju in vzgajanju svojih otrok.

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
4. razred: Naja Knavs
5. razred: Maša Kordiš
6. razred: Vanesa Balantič, Lina Poje, Gaja Starc
7. razred: Ines Lavrič, Kaja Lavrič
8. razred: Loti Debeljak, Nika Košmerl, Nadja Košmrlj,
Klara Lavrič, Lana Mohar, Alina Šega
9. razred: Ajda Lavrič, Saša Turk

SEZNAM PRIDOBLJENIH PRIZNANJ V
ŠOLSKEM LETU 2018/2019
TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
1. razred: Nejc Anzeljc, Dominik Balantič,
Nik Benčina, Iza Knavs, Kaja Zbačnik
2. razred: Jan Anzeljc, Neža Bambič, Gal Muhič,
Nika Turk
3. razred: Haidi Kordiš, Ažbe Šega, Jaka Vesel
4. razred: Naja Knavs, Ana Lavrič, Jerca Lavrič,
Tia Mišič
5. razred: Maša Kordiš
6. razred: Vanesa Balantič, Gaja Starc
7. razred: Ines Lavrič, Kaja Lavrič, Rok Samsa
8. razred: Jan Debeljak, Loti Debeljak, Nadja Košmrlj
9. razred: Monika Košmrlj, Ajda Lavrič

SREBRNO PRIZNANJE – REGIJSKO TEKMOVANJE
8. razred: Alina Šega
9. razred: Ajda Lavrič
PRIZNANJE ZA UDELEŽBO – ŠOLSKO
TEKMOVANJE (PRIZNANJE MEHURČKI)
2. razred: Stela Poje, Jan Anzeljc, Lara Kordiš,
Neža Bambič, Veronika Knavs, Eva Vesel,
Rebeka Kordiš, Sara Bartol, Tim Levstek
3. razred: Anika Car, Teja Mišič, Tija Grandljič,
Ažbe Šega, Kristian Knavs, Haidi Kordiš, Špela Turk
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
9. razred: Aljaž Cimprič

SREBRNO PRIZNANJE – DRŽAVNO TEKMOVANJE
7. razred: Kaja Lavrič
9. razred: Ajda Lavrič
PRIZNANJE – RAČUNANJE JE IGRA
2. razred: Jan Anzeljc, Gal Muhič, Tanaja Anžur, Stela
Poje, Eva Vesel
3. razred: Kristian Knavs, Rene Krajec
ZLATO PRIZNANJE – RAČUNANJE JE IGRA
2. razred: Nika Turk, Lara Kordiš, Neža Bambič
3. razred: Anika Car, Teja Mišič, Jaka Vesel
TEKMOVANJE IZ FIZIKE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
8. razred: Loti Debeljak, Klara Lavrič
9. razred: Ajda Lavrič
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TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
8. razred: Klara Lavrič, Alina Šega, Nadja Košmrlj
9. razred: Ajda Lavrič, Katja Lavrič, Saša Turk
SREBRNO PRIZNANJE - DRŽAVNO TEKMOVANJE
9. razred: Ajda Lavrič, Katja Lavrič
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
9. razred: Ajda Lavrič, Saša Turk, Monika Košmrlj,
Lucija Kordiš
SREBRNO PRIZNANJE – REGIJSKO TEKMOVANJE
9. razred: Ajda Lavrič

Odmevi

IZ POSLANSKIH PISARN
TEKMOVANJE O ZNANJU IZ SLADKORNE BOLEZNI
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
8. razred: Nika Košmerl
9. razred: Katja Lavrič, Ajda Lavrič

BRALNA ZNAČKA
PRIZNANJE ZA DEVETLETNO BRANJE
9. razred: Lucija Kordiš, Nika Košmerl, Monika Košmrlj,
Ajda Lavrič, Katja Lavrič, Kaja Rojec, Saša Turk

TEKMOVANJE VESELA ŠOLA
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
4. razred: Kaja Lavrič
6. razred: Patricija Košmrlj, Lina Poje
7. razred: Kaja Lavrič
8. razred: Nadja Košmrlj
9. razred: Ajda Lavrič

ŠPORTNA TEKMOVANJA
MEDOBČINSKI JESENSKI KROS OSNOVNIH ŠOL
1. mesto: Urška Lavrič
2. mesto: Gaja Starc, Aljaž Cimprič
3. mesto: Lina Bartol

SREBRNO PRIZNANJE – DRŽAVNO TEKMOVANJE
6. razred: Patricija Košmrlj
7. razred: Kaja Lavrič
8. razred: Nadja Košmrlj, Nika Košmerl
TEKMOVANJE IZ LOGIKE
BRONASTO PRIZNANJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE
4. razred: Tia Mišič
6. razred: Gaja Starc
7. razred: Hana Anzeljc, Erika Debeljak, Kaja Lavrič,
Ines Lavrič
8. razred: Nadja Košmrlj, Lana Mohar, Alina Šega
9. razred: Ajda Lavrič
UDELEŽBA
NA
REGIJSKEM
PARLAMENTU
9. razred: Katja Lavrič

OTROŠKEM

MEDOBČINSKI KRPANOV KROS OSNOVNIH ŠOL
2. mesto: Mark Babšek, Gaja Starc
3. mesto: Tjaša Mišič
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V MALEM
NOGOMETU
1. mesto: Tim Rojec, Aljaž Cimprič, Mark Bačnik,
Izak Levstek, Kevin Knavs, Jan Debeljak, Žan Turk,
Domen Šega, Rok Samsa, Aleks Samsa, Sašo Levstek,
Miha Bambič
PODROČNO
TEKMOVANJE
V
MALEM
NOGOMETU
2. mesto: Tim Rojec, Aljaž Cimprič, Mark Bačnik,
Izak Levstek, Kevin Knavs, Jan Debeljak, Žan Turk,
Domen Šega, Rok Samsa, Aleks Samsa, Sašo Levstek,
Miha Bambič
Ravnatelj
Andrej Starc

SPREJEM ZA ODLIČNJAKINJE

V petek, 28. junija, je župan že tradicionalno pripravil
sprejem za odličnjake. Med letošnjimi devetošolci so
tri odličnjakinje, ki so se vseh devet let šolanja izkazale
z odličnim uspehom. Ajda Lavrič, Monika Košmrlj in
Saša Turk so učenke, ki so se v spremstvu razredničar-
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ke Darje Lavrič in ravnatelja Andreja Starca udeležile
tokratnega sprejema. Župan je učenkam najprej čestital za dosežene rezultate in ob tem spregovoril nekaj
besed o pomenu in pomembnosti znanja, ki ga človek
pridobi med šolanjem. Ob tej priložnosti jim je podelil
tudi nagrade, in sicer je vsaka od učenk prejela priznanje »ŽUPANOVA PETICA«, zraven pa tudi praktično
darilo. Po uradnem delu je sledil še prijeten klepet, kjer
smo se vsi prisotni ob druženju tudi malce posladkali.
Med pogovorom smo izvedeli, da bo Ajda šolanje nadaljevala na Gimnaziji Želimlje, Monika na Gimnaziji
Ledina, Saša pa na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani.
Ob zaključku je župan učenkam zaželel še veliko uspehov tudi pri nadaljnjem šolanju in izrazil upanje, da se
bodo po pridobljeni želeni izobrazbi vrnile v domače
okolje in tu tudi našle delo oziroma zaposlitev.
Vinko Košmerl
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AKTUALNO

POMLADNI UTRINKI IZ POTOŠKE ŠOLE
VODENJE PO RAZSTAVI KONEC JE
VÉLIKE VOJNE
V zadnjih štirih letih so tako po Sloveniji kot tudi po
svetu potekale številne prireditve z namenom obeleženja spomina na prvo svetovno vojno, ki se je končala
pred dobrimi 100 leti. Z razstavo z naslovom Konec je
vélike vojne, ki je bila postavljena pod okriljem Muzeja
Ribnica, smo se spominu na ta čas poklonili tudi v naši
šoli. V sredo, 15. maja, smo del pouka namenili pridobivanju novih spoznanj o času prve svetovne vojne, ki
se je dotaknila tudi našega kraja in naših ljudi.

Po razstavi nas je zelo nazorno in z zanimivim pripovedovanjem ter zvočnimi posnetki popeljala ga. Marina Gradišnik, magistra zgodovinskih znanosti. Ogleda
in vodenja razstave, ki je bilo prilagojeno posamezni
starostni stopnji otrok, smo se udeležili z vsemi učenci
naše šole.

PREDSTAVITEV
DRAGONARJI

PEVSKEGA

ZBORA

Tudi v četrtek, 16. 5., smo vsi učenci in učitelji del pouka namenili obeleženju konca prve svetovne vojne. Na
našo šolo smo povabili Moški pevski zbor Dragonarji
generala Maistra, ki nam je na primeren in zanimiv način preko pripovedi in pesmi osvetlil čase iz prve svetovne vojne. Med drugim so nam pevci slikovito predstavili
generala Rudolfa Maistra, predstavili značilna takratna
vojaška oblačila, spoznali smo tudi zgodovino slovenske
zastave in še veliko drugih zanimivosti.
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Zapeli so nam veliko pesmi, med drugimi tudi uradno
himno Slovenske vojske z naslovom Naprej, zastava
slave, ki jo je prav na dan njihovega obiska pri nas leta
1860 napisal pesnik Davorin Jenko.
Lahko rečemo, da je bil nastop MPZ Dragonarji za vse
naše učence res posebno in zanimivo doživetje.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
V petek, 17. 5. 2019, so imeli učenci naše šole kulturni
dan. Namenjen je bil zaključku projekta Bralna značka
v šolskem letu 2018/2019.

Na začetku pouka smo si v šolski telovadnici vsi učenci
in učitelji najprej ogledali zanimivo gledališko predstavo z naslovom Pavliha noče v šolo v izvedbi učencev
gledališkega kluba pod mentorstvom učiteljice Bogdane Mohar.
Preostali del kulturnega dneva je bil namenjen
pogovoru o knjigah, branju, spoznavanju slovenskih
literarnih del in poustvarjanju. Za zaključek bralne
značke smo letos na šolo povabili pisateljico, pesnico,
dramsko igralko in profesorico umetnosti govora go.
Natašo Konc Lorenzutti. Preko svojih literarnih del
nam je predstavila
svoje življenje in
dosedanje dosežke
v svetu literature.
Na koncu srečanja
je vsem pridnim
bralcem
podelila
tudi
bralna
priznanja, učencem
sedmega
razreda,
ki so jeseni preko
projekta Rastem s
knjigo prejeli v dar
prav njeno knjigo
Avtobus ob treh, pa
je z veseljem dala
svoj avtogram.

Odmevi
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ZAKLJUČNI
KONCERT
ŠOLSKIH
PEVSKIH ZBOROV IN GLEDALIŠKA
PREDSTAVA PAVLIHA NOČE V ŠOLO
V sklopu tedna ljubiteljske kulture vsako leto pripravimo prireditev za javnost, na kateri ponudimo ščepec
našega kulturnega ustvarjanja tudi našim občanom.
Tako so se tudi v petek, 17. maja, pred polno dvorano
obiskovalcev predstavili otroški in mladinski pevski
zbor pod vodstvom Marije Montanič in gledališki klub
pod vodstvom Bogdane Mohar. Na začetku prireditve
je zapel mladinski pevski zbor, ki se je slovesno poslovil
od vseh sedmih devetošolk, ki so vseh devet let prepevale v šolskem zboru in si za to prislužile zlata Gerbičeva priznanja. Za njimi se je predstavil otroški pevski
zbor, ki od januarja naprej vključuje tudi prvošolčke,
in nam zapel pesmi, ki so jih mladi pevci in pevke v
tem šolskem letu radi prepevali. Za zaključek so nas
sedmošolke, vključene v gledališki klub, razvedrile s
šaljivo igro Pavliha noče v šolo, ki prinaša sporočilo, da
je branje pravzaprav zelo koristna in zanimiva veščina,
s katero lahko pomagaš sebi in drugim ter pripomoreš,
da je svet lepši in prijaznejši.

Da petje združuje in razveseljuje, smo se ponovno lahko prepričali v torek, 23. aprila, ko smo se vsi učenci in
učitelji naše šole pridružili akciji Zveze kulturnih društev Ljubljana Vseslovensko petje s srci. Zbrali smo se
v zgornji avli in ob spremljavi Luke Lavriča s harmoniko veselih src zapeli nekaj ljudskih pesmi in za zaključek še Mi se imamo radi. Skupne ubrane pesmi so nas
prevzele in ves dan po tem dogodku je bil še lepši.

SPOZNAVANJE
ORGANIZACIJ

HUMANITARNIH

Naši drugošolci so v petek, 24. 5. 2019, del pouka namenili spoznavanju pomena solidarnosti. Podrobno so
spoznavali pomen humanitarnih akcij in dogodkov ter
na poseben način nekoliko podrobneje spoznali tudi
organizacijo Rdečega križa v Sloveniji. Po kratkem kulturnem programu, ki so nam ga pripravili učenci 1. in
3. razreda ter učenki Aleksandra Kitanovska in Lana
Mohar, je sledil še nagovor predstavnice Rdečega križa
Ribnica ge. Branke Milinović, ki smo jo medse povabili
z namenom, da nam še pobliže predstavi naloge, ki jih
opravlja organizacija Rdeči križ. Po uradnem delu smo
z učenci nadaljevali z raznimi aktivnostmi, med drugim
smo na željo učencev kar nekajkrat zapeli zelo čutno pesem Lepo je deliti v izvedbi S. Ivančiča in A. Horvat, ki
je bila napisana prav v povezavi z organizacijo Rdečega
križa in je bila še kako primerna za ta dan.

POVABIMO BODOČE PRVOŠOLCE
Čeprav se je šolsko leto komaj izteklo, smo se že pred
koncem pripravljali na začetek novega. Tudi letos smo
se odločili, da v šolske prostore povabimo bodoče šolarje, ki bodo septembra prvič stopili v 1. razred. Srečanje s svojima bodočima učiteljicama je bilo v četrtek,
30. 5. 2019, od 12.30 do 13.30 ure v učilnici 1. razreda.
V duhu medgeneracijskega sodelovanja smo v naslednjem tednu z igro obiskali tudi varovance potoškega
doma starejših občanov, ki so jih komični liki Pavliha,
Kljukec, policaj, krojač, doktor in čarovnica prijetno
razvedrili in jim popestrili dan. V istem tednu pa smo
gledališče postavili še v učilnici slovenščine in povabili
na predstavo otroke iz starejših dveh skupin vrtca, ki
so jih Pavlihove dogodivščine prav tako navdušile.

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI

Učiteljici Mojca Kebe in Barbara Tanko sta otroke povabili v učilnico 1. razreda. Najprej so se predstavili
drug drugemu in ob predstavitvi s podajanjem žoge
stkali prijetno mrežo prijateljstva. Skupaj so nato prebrali pravljico in se o njej pogovorili.
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Sledilo je težko pričakovano spoznavanje raznih kotičkov v razredu. Otroci so radi preizkušali razne igre in pripomočke. Spoznali so kotiček dom, se igrali z lesenimi
gradniki, urili motoriko s pomočjo raznega drobnega
materiala, barvali pobarvanke, risali in podobno.
Otroci so bili ves čas zelo motivirani, navdušeni in veseli
skupnega srečanja. Vsi skupaj že z nestrpnostjo pričakujejo jesen, ko bodo zares zakorakali v šolo.

OBISK GALERIJE MIKLOVA HIŠA IN
ROKODELSKEGA CENTRA RIBNICA
V torek, 4. 6. 2019, smo z učenci 2. in 3. razreda izvedli zanimive kulturno-tehniške delavnice. Najprej smo se zbrali pred Rokodelskim centrom v Ribnici, kjer nas je pričakala kustosinja Nina Rojec in nas popeljala v zgornjo avlo.
Tam smo si ogledali zanimiv in poučen animiran film z
naslovom Ribica in velikan, skozi katerega smo spoznavali in utrjevali pojme s področja likovne umetnosti.

Vsi obiskovalci prireditve so bili navdušeni in zadovoljni z nastopom letošnjih prvošolcev. Tudi učenci so zelo
uživali ob tem, ko so svojim staršem pokazali, kaj vse so
se letos naučili.

NAGRADNI IZLET ZA ČISTE ZOBE
Na naši šoli že več let poteka projekt Čisti zobki pod vodstvom medicinske sestre Anke Debeljak in pod okriljem
ZD Ribnica. Skozi celo šolsko leto si otroci pridno čistijo zobe (eni bolj, drugi manj). Večkrat letno pa jih obišče sestra Anka in preveri pravilnost čiščenja zob in čiste
zobke. Po potrebi tehniko umivanja zob v posameznem
razredu tudi ponovi. Na koncu leta so najbolj skrbni in
natančni učenci nagrajeni z nagradnim izletom v Ljubljano, kjer poteka v Hali Tivoli zaključna vseslovenska
prireditev. Tam nagradijo najboljše razrede po regijah
in razglasijo najboljši razred v čiščenju zob v Sloveniji.

Po ogledu je sledil še pogovor o vsebini. Nato smo se
razdelili v dve skupini. Tretješolci so najprej odšli na
voden ogled po galeriji Miklova hiša, drugošolci pa so
medtem izdelovali »velikane« iz gline. Nato sta se skupini še zamenjali. Po izvedenih obeh delavnicah smo
se zopet vsi zbrali v Rokodelskem centru. Sledila je še
delavnica izdelovanja košarice iz leskovega oz. vrbovega
lesa. Učenci so z veseljem sodelovali pri vseh aktivnostih in s ponosom odšli proti domu vsak s svojo košarico.

PRIREDITEV
1. RAZREDA

OB

ZAKLJUČKU

Učenci 1. razreda skupaj z učiteljicama Mojco Kebe in
Barbaro Tanko so v torek, 11. 6. 2019, pripravili kulturno prireditev za svoje starše. Prireditev je potekala v
matični učilnici. Učenci so se pokazali v svojih dramskih sposobnostih in staršem zaigrali prizorček znane
pravljice Frana Levstika Kdo je napravil Vidku srajčico.
Nato so se prvošolci izkazali tudi v znanju angleškega
jezika in predstavili različne angleške pogovore, pesmice in plese. Sledile so še posamezne deklamacije v slovenščini, nato pa še nekaj letošnjih najljubših pesmic,
plesov in govorov, ki so jih izbrali učenci in so jih skozi
celo šolsko leto radi prepevali in ponavljali.
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Prireditvi prisostvujejo tudi zobozdravniki, predstavniki različnih organizacij in predstavniki države. Na prireditvi nastopi akrobatska skupina Dunking devils in
glasbena skupina ČUKI. Letošnje prireditve se je udeležilo 18 najuspešnejših učencev in učenk naše šole od 1.
do 4. razreda. Na koncu šolskega leta so tudi naši junaki
prejeli priznanja in praktične nagrade.

GLEDALIŠKI KULTURNI DAN JE VEDNO
ZANIMIV
Za učence 8. in 9. razreda je bil v sredo, 20. marca, na
sporedu gledališki kulturni dan. Najprej so obiskali
Cankarjevo spominsko hišo na Vrhniki. Vodič, ki je

Odmevi

AKTUALNO
po izgledu in še posebej z značilnimi cankarjanskimi
brkami zelo spominjal na pisatelja Ivana Cankarja, je
učencem zelo zanimivo in izčrpno predstavil Cankarjevo življenje, omenil pa je tudi njegova pisma dekletom, ki zaradi jezikovne in slogovne dovršenosti po
mnenju mnogih še danes veljajo za najlepša ljubezenska pisma sploh.

razburljivo predstavo z dresiranimi pticami ujedami,
ki je učence zelo navdušila, čisto na koncu pa nas je
čakal še najslajši del tega dne – obiskali smo namreč
čokoladnico Zotter, kjer smo lahko razvajali brbončice
z več kot sto različnimi okusi čokolad.

Celoten izlet je bil zanimiv in prijeten, domov smo se
vrnili polni lepih vtisov in novih spoznanj.
Potem so se učenci odpeljali v Ljubljano in si najprej
ogledali notranjost Cankarjevega doma (dvorane,
orgle …), nato pa so v Štihovi dvorani uživali ob gledališki predstavi Romeo in Julija. Zadnja dejavnost
kulturnega dne je bil ogled filma Čudo v Koloseju. Celoten kulturni dan so učenci ocenili z odliko.
Učenci 6. in 7. razreda
pa so v ponedeljek, 27.
maja, v okviru kulturnega
dne najprej obiskali
grad na Turjaku, nato
pa so si po nekoliko
okrnjenem spoznavanju
kulturno-zgodovinskih
spomenikov v Ljubljani,
katerega vzrok je bilo
deževno
vreme,
na
Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana
ogledali zanimivo najstniško predstavo Kit na plaži,
ki govori o drugačnosti in normalnosti in nam je
ponudila številne teme za pogovor, razmišljanje in
oblikovanje dobrih medosebnih odnosov.

BILI SMO V AVSTRIJI
V soboto, 1. junija, smo za učence, ki se kot drugi tuji
jezik učijo nemščino, organizirali izlet v Avstrijo, na
avstrijsko Štajersko. Po vožnji mimo Ljubljane in Maribora smo najprej obiskali mesto Graz. Med sprehodom
po starem mestnem jedru smo si ob odličnem vodenju
naše vodičke ogledali »otok na Muri«, arhitekturno
zanimivo »hišo umetnosti«, renesančno mestno hišo,
opero, staro cesarsko pekarno, orožarno itd. Spoznali smo, kako se bogata kulturna dediščina, ki je pod
zaščito UNESCA, krasno spaja s sodobnimi arhitekturnimi dosežki. Povzpeli smo se tudi na grajski hrib
in občudovali mesto pod seboj. Potem smo se odpeljali
do Riegersburga in obiskali grad, ki stoji na visoki, strmi pečini in nudi na ogled zanimivih zbirk. V neposredni bližini gradu smo si nato ogledali zanimivo in
Maj - junij 2019

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA V LJUBLJANI

Z učenci prve triade smo v ponedeljek, 17. 6. 2019,
odšli na ogled zanimivega živalskega vrta v Ljubljani.
Ob 9.00 smo imeli najprej voden ogled in spoznavanje
posameznih živali, nato pa je sledil še skupinski sprehod po živalskem vrtu in ob tem ogled posameznih
živalskih vrst. Učenci so bili ves čas navdušeni nad
ogledovanjem in spoznavanjem znanih in malo manj
znanih živali. Z navdušenjem so nekatere tudi pobožali in tako še bolj spoznavali njihove posebnosti. Med
drugim smo si ogledali hranjenje morskega leva in pelikanov, pokrtačili male kozice, opazovali pitje mladih
prašičkov, potipali kožo kuščarja in ob tem opazovali njegovo levitev, se preizkusili v pogumu – kdo upa
kačo dati okrog vratu in še bi lahko naštevali. Po končanem ogledu smo si privoščili tudi malico. Nato pa
so se otroci lahko še malo poigrali na zabavnih igralih
sredi živalskega vrta. Ob 13. uri smo se zopet podali na
avtobus in s prihodom v Loški Potok zaključili ta lepi
junijski izlet naših najmlajših šolarjev.

VARNO S KOLESOM
Učenci 5. razreda so tudi letos uspešno opravili kolesarski izpit. Prvi del so opravili vaje na poligonu na
šolskem igrišču, kasneje pa so še prevozili prometno
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pot v okolici šole. Kolesarje je obiskal tudi policist iz
ribniške policijske postaje. Učenci so ponovili osnovna
pravila za varno vožnjo s kolesom in katera je obvezna
oprema kolesa in kolesarja. Po pregledu koles so prejeli
nalepke VARNO KOLO.

Učenci so potem vadili premagovanje ovir po poligonu
in delali vaje za varno vključevanje s kolesom v promet
na igrišču: pričetek vožnje, vožnja naravnost, vožnja
z eno roko – menjavanje, nakazovanje smeri, pogled
med vožnjo na levo, desno, nazaj, zavijanje v desno,
levo … Vsi učenci so bili ves čas aktivno vključeni v
praktično delo in so pri tem radi sodelovali.

SPOZNAVANJE DINARSKO KRAŠKEGA
SVETA
Z učenci 4. in 5. razreda smo se v torek, 18. 6. 2019,
podali na raziskovanje dinarsko kraškega sveta. Zbrali

smo se ob 7.30 v šoli, nato pa smo se odpeljali proti
Cerknici, kjer smo si v muzeju Jezerski hram ogledali maketo Cerkniškega jezera, nato pa še multivizijo (prikaz jezera v vseh letnih časih). Nato smo se s
furmanom g. Lojzom Leskovcem popeljali s pravim
lojtrnikom po območju jezera. Potem smo z avtobusom nadaljevali pot do Rakovega Škocjana, kjer smo
si med drugim ogledali tudi oba znamenita naravna
mostova (malega in velikega). Ob 13. uri je sledil ogled
znamenite Postojnske jame z rednim vodenjem. Za
konec današnjega potepanja pa smo se popeljali še v
Kozarišče, kjer smo si ogledali grad Snežnik.

Učenci so bili ves dan zelo motivirani za opazovanje in
so z navdušenjem sprejemali zanimivosti na vseh oglednih točkah.
Prispevke zapisale in zbrale Anita Mate Turk,
Mojca Kebe, Barbara Tanko, Almira Levstek,
Renata Peterlin, Helena Nosan in Bogdana Mohar.

UTRINKI IZ VRTCA
KUŽA KRIŠTOF NA OBISKU

Foto: Andreja Bartol
Foto: Urška Levstek Bartol

V četrtek, 06. 06. 2019, smo imeli v vrtcu poseben
obisk. Obiskala sta nas terapevtski kuža Krištof in njegova vodnica Milena. Sta iz društva Tačke pomagačke,
ki je prostovoljno društvo in terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja že v 126 različnih ustanovah po
vsej Sloveniji. Za svoje delo so vodniki in psi ustrezno
usposobljeni.
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Otroci so Krištofa in njegovo vodnico toplo sprejeli,
bili so navdušeni in hkrati zelo pogumni. Psa se niso
prestrašili, temveč so z veseljem sprejeli nalogo, da so
ga malce očedili, mu dali vodo, da je pil, naučili so se z
vrečko pobrati kakec (namesto pravega so imeli plastelin), opazovali so, kako mu vodnica umiva zobe, kako
ji je na ukaz skočil na iztegnjene roke in se skril. Z veseljem je vzel in pojedel hrano, ki je bila tudi nagrada
za vse, kar nam je pokazal. Krištof je šel s starejšimi
otroki tudi na sprehod in na igrala.

Odmevi

KULTURA

ZAKLJUČNI IZLET

jo uporabljajo policisti, in z otroki obnovil znanje o
varni uporabi zaščitne čelade. Skupaj smo naredili tudi
eksperiment z jajcem, da so otroci lahko zelo nazorno
videli, kaj se lahko zgodi z glavo, če nimamo čelade.
Kdor je želel, je šel lahko sedet na motor, kar je bila za
otroke zelo zanimiva izkušnja. Otroci so si želeli, da
slišijo in vidijo tudi utripajoče lučke in sireno.

Foto: Andreja Bartol

Tako kot vsako leto smo se tudi letos odpravili na
zaključni vrtčevski izlet. Šli smo v Arboretum Volčji
Potok, v park s peščenimi potmi, ki ponuja možnosti
dolgih sprehodov in sproščenega počitka v miru in zelenju. Otroci so imeli možnost igre na igralih, vožnje z
vlakom, ogleda dežele pravljičnih junakov, dinozavrov,
velikanov morskih globin ipd.

Foto: Simona Šega

Foto: Andreja Bartol

POLICIST GORAN
V sredo, 12. 06. 2019, nas je pred šolo obiskal policist
Goran. Prišel je s policijskim motorjem, ki nam ga je
predstavil in razkazal, pokazal je dodatno opremo, ki

Foto: Andreja Bartol

Besedilo: Urška Levstek Bartol

ZAHVALA JANKU LEVSTIKU
Celoten kolektiv vrtca Loški Potok se zahvaljuje za uslugo Janku Levstiku iz
Šegove vasi, ki je na našo prošnjo pokosil travo na gozdni poti, ki pelje iz Šegove
vasi proti Taboru.
Travniki in okoliški gozdovi nam omogočajo večje možnosti za brezskrbno tekanje
in skakanje, povezovanje z naravo pa je ključnega pomena, saj na tak način v otrocih
gradimo zanimanje za okolje, odgovornost in skrb zanj.
Omenjena pot nam nudi ogromno sence in je tako za nas in naše raziskovanje še
toliko bolj dobrodošla.
Še enkrat hvala!
Strokovne delavke vrtca
Foto: Vesna Mikolič
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REGIJSKA ORIENTACIJA GASILSKE MLADINE V RETJAH
Delo z mladimi v gasilstvu je ena ključnih
aktivnosti pri pridobivanju novih članov te
plemenite organizacije. Ta aktivnost obsega
predvsem udeležbo na
tekmovanjih in vaje
zanje, cilj vsega skupaj
pa je seveda druženje
mladih in zabava. Gasilska mladina Gasilske zveze Loški Potok se udeležuje
različnih gasilskih tekmovanj, kot so tekmovanja desetin,
gasilski kviz in pa gasilska orientacija.
Na gasilski orientaciji sodeluje ekipa, ki ima 3 tekmovalce in mentorja. Ekipe so razdeljene v 6 kategorij, in
sicer pionirji in pionirke, mladinci in mladinke ter pripravniki in pripravnice. Ekipa najprej naredi vajo pred
štartom, nato pa se poda na orientacijsko progo, kjer
na kontrolnih točkah opravlja različne gasilske vaje.
Proga za pionirje in pionirke je dolga 2 km in ima 4
kontrolne točke, za mladince in mladinke je dolga 3
km in ima 6 kontrolnih točk, za pripravnike in pripravnice pa je dolga 5 km in ima 6 kontrolnih točk.

PGD Mali Log, 2 iz PGD Travnik in ena ekipa iz PGD
Hrib. V zahtevni konkurenci so se vse ekipe odrezale
izvrstno. Ekipe Retij so dosegle 5. (mladinke), 4. (pionirji), 2. (pripravnice) in 1. mesto (pripravniki), ekipe
Malega Loga 8. (mladinci), 2. (mladinke) in 1. (pionirke), ekipe Travnika 8. (pionirke) in 1. (pionirji) ter
ekipa Hriba 10. mesto (mladinci).
Z regijskega tekmovanja se na državno uvrstita po dve
ekipi iz različnih kategorij, kar pomeni, da naša zveza pošilja kar 5 ekip. Še posebno razveseljujoče pa je, da so kar
tri različna društva vzela zmage in tako prehodni pokal,
ki ostane v društvu do naslednjega regijskega tekmovanja
čez dobro leto, ime društva pa bo na njem ostalo zapisano
za vedno. Državno tekmovanje bo 14. 9. 2019 v koroški
regiji, organizator pa bo izbran naknadno.

Postroj ekip med razglasitvijo rezultatov

Ekipa Gasilske zveze Loški Potok

Letos smo v naši zvezi imeli čast organizirati orientacijo za celotno regijo, ki ji pripadamo. To je regija Ljubljana II., v katero spadajo še gasilske zveze Ribnica,
Kočevje, Dobrepolje, Ivančna Gorica in Grosuplje.
Regijsko tekmovanje, na katero se iz vsake zveze uvrstita prvi dve ekipi svoje kategorije, smo organizirali v
soboto, 8. 6. 2019, na območju PGD Retje. Osrednje
dogajanje je bilo pred večnamenskim domom v Retjah, proga orientacije pa je šla po poteh od cerkve sv.
Florijana proti Bloščku. Na tekmovanju je nastopilo
63 ekip iz vseh prej naštetih gasilskih zvez, od tega 10
iz GZ Loški Potok, in sicer 4 ekipe iz PGD Retje, 3 iz
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Organizacija letošnjega regijskega tekmovanja je bila
zaradi omejenega prostora v vasi logistično precej zahtevna, vendar smo z množico pridnih rok in glav vse
dobro premislili in izvedli. Zato se najlepše zahvaljujemo vsem gasilskim društvom, ki so posodila opremo
in orodje ter priskrbela redarje in pomočnike, posebno
pa PGD Retje, ki je sprejelo vlogo gostitelja tekmovanja in se kot tako tudi izkazalo. Zahvala gre tudi gostišču Kava bar Lokvanj, ki je v namene spremljevalnega programa tekmovanja nudilo igrišča.
Posebna zahvala pa gre vsem vaščanom Retij, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi prizorišča, vsem lastnikom zemljišč za dovoljenje uporabe le-teh ter vsem
za potrpežljivost in pazljivo uporabo cest. K vsemu
skupaj pa je pripomoglo še vreme, ki se je junija glede
na maj zelo izboljšalo in tako za tekmovanje pričaralo
čudovito kuliso, ki bo vsem ostala v lepem spominu.
Sašo Lavrič, predsednik mladinske komisije
GZ Loški Potok
Foto: Mitja Starc
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SVETOVNI DAN KRVODAJALSTVA –
PODARJENA KRI REŠUJE ŽIVLJENJA
V petek, 14. junija je ob svetovnem dnevu krvodajalstva, ki ga obeležujejo po vsem svetu, tudi v Ribnici
potekala slavnostna podelitev priznanj krvodajalcem
in zaslužnim aktivistom Območnega združenja Rdečega križa Ribnica.

Skupinska fotografija krvodajalcev, ki so prejeli priznanja

– Posebno priznanje je prejela
ga. Marija Potisk, upokojena
učiteljica, ki je na osnovni šoli
Loški Potok kar 30 let vodila
krožek Rdečega križa, mlade
spodbujala k dobrodelnosti,
podpirala obiske v domu
starejših občanov in organizirala
prireditve, ki stanovalcem doma
starejših občanov omogočajo
kakovostno preživljanje tretjega
življenjskega obdobja,
– Posebno priznanje je prejela
tudi ga. Breda Oražem za
svoj dolgoletni prispevek k
dobremu delovanju Rdečega
križa Ribnica. Začetek njenega
humanitarnega dela sega v čas vojne v Bosni, ko je
bila vodja begunskega centra v Ribnici, kasneje pa
je bila sekretarka in podpredsednica Rdečega križa
Ribnica.

Ob tej priložnosti je potekala slovesnost v poklon
najplemenitejši obliki pomoči sočloveku – nesebičnemu darovanju krvi.

Izredno ponosni in hvaležni smo vsakemu
krvodajalcu, podpornikom in podjetjem, ki jim je mar
za najranljivejše.

Darovana kri rešuje številna življenja. Dati kri pomeni podariti življenje. Lahko rečemo, da so krvodajalci
prostovoljci v pravem pomenu besede, saj darujejo del
sebe za zdravje drugih. Svetovni dan krvodajalstva je
njihov praznik, praznik človekoljubja in praznik nesebičnosti.

V bazi OZRK Ribnica, ki pokriva občine Ribnica, Sodražica in Loški potok je danes 2990 krvodajalcev, zajeti
so tisti, ki so v zadnjih 20 letih darovali kri vsaj enkrat.
Sicer pa vsakoletno potekajo 3 krvodajalske akcije. Posamezno obišče med 250-300 krvodajalcev, pri čemer
so poletne akcije nekoliko manj obiskane najverjetneje zaradi dopustov, nekaj krvodajalcev pa se odloči za
darovanje na Zavodu za tansfuzijsko medicino v Ljubljani. V lanskem letu je bilo prijavljenih 973 krvodajalcev, 93 jih je darovalo prvič. Letošnje aprilske akcije
se je udeležilo 303 darovalcev, prvič je darovalo kri 22.
Po besedah sekretarke OZRK Ribnica Branke Milinovič, so vse krvodajalske akcije uspešne, prav zaradi
vestnosti in predanosti krvodajalcev, ki v povprečju življenjsko tekočino darujejo trikrat letno.

Vse zbrane sta nagovorila predsednica OZRK Ribnica Katja Rus in predstavnik Rdečega križa Slovenije in
strokovni sodelavec za krvodajalstvo Boštjan Novak.
Podelili so skupno 44 priznanj in sicer 22 priznanj za
50-kratno darovano kri, 16 priznanj za 60-kratno darovano kri in 6 priznanj za 70-kratno darovano kri.
Vsi dobitniki priznanj, se slovesnosti zaradi različnih
zadržkov žal niso udeležili. Podeljene so bile tudi zahvale in posebna priznanja.
– Zahvalo je prejelo podjetje Inotherm d.o.o., ki že
od leta 2005 omogoča letovanje otrok iz socialno
šibkih družin. Z njihovo pomočjo je v zadnjih letih
letovalo kar 507 otrok. Podjetje tudi daruje sredstva
za nakup dodatnih prehranskih paketov,
– Zahvala je šla tudi k podjetju Inles d.d., ki prispeva
največ krvodajalcev in jih podpira pri njihovi humanosti,

Spoštovane občanke in občani!
OZRK Ribnica vabi na naslednjo
krvodajalsko akcijo, ki bo 31. julija
in 1. avgusta 2019.
Podarjena kri rešuje življenja!

– Zahvalo je prejelo tudi Društvo Upokojencev Sodražica in sicer za projekt Starejši za starejše,
Tekst: Tina Mihelič Turkovič
Foto: Fotostudio Opal
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Stran društva upokojencev
»'Dva dni je minilo, vse se je sprostilo in ni več tistih skrbi, česa še nisem naredila in
kaj je še potrebno, da bo vse, kot je treba,' si mi povedala z olajšanjem, Marija. Vse je bilo naj. Bil je lep večer, v
katerem smo lahko vsi prisotni podoživeli čas, ki smo ga doživljali v otroških letih, oziroma smo obudili čas na tiste
dni, ko še ni bilo vsega na pretek, bilo pa je vseeno lepo, saj so bili mnogo drugačni časi in drugačni odnosi. Prav je,
da ohranimo nekaj tistega, kar je bilo, in da ob tem razmišljamo oziroma pokažemo, da ni vse v bogastvu, ki nas
danes obdaja, manjka pa spoštovanja, čustev in topline.
Še enkrat: bil je lep, čudovit večer, hkrati pa tudi izobraževanje, kako pristopiti k
določenim projektom – večer medgeneracijskega sodelovanja. To lahko doživiš samo na vasi, kjer ni vsakodnevne
obilice dogajanja, kjer so domači avtohtoni ljudje in kjer v vsaki hiši najdeš del ohranjene hišne zgodovine –
običajev in kjer želi skoraj vsak nekaj prispevati k ohranjanju naše preteklosti. Da se vse to zgodi, je potreben
nekdo ali skupina ljudi, ki jim kraj nekaj pomeni, da kraju nekaj dajo, da se v njem nekaj dogaja. To sem, draga
prijateljica Turkova Marija, v soboto doživel in doživela so tudi moja dekleta. Bilo nam je lepo, saj smo vsi doma
iz vasi. Videli smo tvojo energijo, zanos in željo, da daš nekaj kraju, ki ga imaš rada. Tega niso vsi sposobni, si
pravi vodja, ki zna ljudi nagovoriti, da kraju nekaj dajo.
Lep pozdrav, hvala za lep večer! V imenu ljudskih pevk in mene!«
Tako napisal in se zahvalil vodja skupine Mavrica iz Kočevja Leon Behin po naši predstavitvi novih oblek.
Takšne in podobne odzive smo dobivali, zato se v imenu Povasenk in naše predsednice Marije Turk prav vsem
zahvaljujem za sodelovanje, pomoč pri organizaciji oziroma za udeležbo na sami prireditvi.
No, sedaj pa lepo od začetka.
V soboto, 4. maja, je naše društvo v telovadnici osnovne
šole dr. Antona Debeljaka na Hribu pripravilo prireditev,
na kateri smo predstavili nove obleke Povasenk ter odprli
razstavo »Od mleka do putra«. Prireditev sta vodila
Tatjana Begič in naš član Miran Lavrič.
Javnosti smo prvič predstavili celotno novo opravo
Povasenk. Njihova oblačila so narejena po modelih
oblačil s starih fotografij, ki so se nosila v Loškem
Potoku konec 19. in v začetku 20. stoletja. Predstavljajo
slavnostno obleko, ki je bila nošena ob posebnih
priložnostih in praznovanjih. Takšne praznične obleke
je na način iz tistega časa s strokovnimi nasveti Alenke
Pakiž sešila mojstrica Andreja Stržinar iz vasi Ovsiše pri
Podnartu. Čevlji so delo čevljarstva Štajnar iz Škofljice,
vse skupaj pa se je dogajalo v sklopu projekta »Življenje
ustvarja zgodbe«, v katerem so sodelovali: Knjižnica
Miklova hiša Ribnica kot vodilni partner ter Občina
Loški Potok, Zavod Parnas iz Velikih Lašč in Rokodelski
center iz Ribnice kot partnerji.
Projekt je potekal v okviru Lokalne akcijske skupine »Po
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe«, sofinanciral ga
je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v deležu
85 % upravičenih stroškov, razliko pa je iz proračunskih
sredstev krila Občina Loški Potok. Skupni strošek
snemanja pesmi, nabave oblek in čevljev je tako znašal
8.040,08 €, od tega bo Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja sofinanciral 6.547,42 €, razliko v znesku
1.492,66 € pa Občina Loški Potok.
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Pri celotnem projektu »Življenje ustvarja zgodbe« je
sodelovalo kar nekaj ljudi. Alenka Pakiž je ena izmed
tistih, brez katere strokovnega znanja in izkušenj
predstavljena oblačila ne bi bila tako avtentična, kot
so. Obenem moram poudariti, da so bile vse njene
aktivnosti, vezane na ta projekt, ki jih v zadnjih treh
letih ni bilo malo, narejene »pro bono«, kot se danes
reče zastonjskemu delu. Alenka Pakiž je eden od glavnih
»krivcev«, da smo projekt noše iz začetka 20. stoletja
uspešno pripeljali do konca.
Naslednja, ki jo moram omeniti, je naša mojstrica in
tudi velika poznavalka tehnik izdelave oblačil iz različnih
obdobij, in to od narodnih in krajevnih noš do oblačil
srednjeveške grajske gospode, Andreja Stržinar, ki je
sešila vse predstavljene obleke. Kot zanimivost lahko
povem, da je bil tudi postopek izdelave in šivanja v
največji možni meri podoben tistemu iz konca 19.
stoletja, veliko je namreč ročno šivanih detajlov in
okraskov. Pri nastajanju oblek Povasenk so s svojim
delom pomagale tudi njene hčerke – Klara, Laura in
Samanta. Dekleta niso spretna samo v šivanju, ampak
igrajo tudi na inštrumente, tako da so nam na prireditvi
zaigrale na citre, violino in flavto.
Za svoj prvi nastop v novih oblekah so si Povasenke
izbrale potoško himno Moj sončni Loški Potok. Kot že
veste, jo je napisal naš rojak dr. Anton Debeljak, ki se je
rodil leta 1887. Ponosni smo in v čast nam je, da imamo
sedaj tudi obleke naših mam, babic in prababic iz tega
obdobja. Uradno je bil prvič s Povasenkami moški član
skupine, »povasenec« Edo Drgan.
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Večer je potekal v znamenju sodelovanja in
medobčinskega povezovanja. Vabilu k sodelovanju
na prireditvi so se med drugimi odzvale tudi ljudske
pevke skupine Mavrica, ki prihajajo iz Kočevja. Začetek
njihovega prepevanja sega v leto 2005, njihov vodja je
Leon Behin. Že leta 2008 so imele svoj prvi samostojni
koncert. Na njihovem 11. koncertu so sodelovale tudi
Povasenke.
Naslednji, ki so se odzvali našemu vabilu in so sodelovali
na prireditvi, so bili Binklarji. Ime nosijo po Binklu, kakor
se po domače ali po kočevarsko reče področju Starega in
Novega Kota. Skupina se je začela družiti pred dobrimi
štirimi leti z namenom prijetnega petja. Ob navadnem
vaškem druženju je padla ideja, da bi pristopili k bolj
ubranemu petju, čeprav le za lastno veselje. Kmalu za
tem se je pojavila priložnost za prvi nastop na kulturni
prireditvi v Podpreski.
Ko so Povasenke zapele pesem Predica, sta Fani Debeljak
in Meta Buček praktično prikazali, o čem govori pesem.
Fani je v nadaljevanju iz svoje bogate zbirke pesmi
predstavila svoji pesmi Bogati spomini in Povasenec,
Meta pa pesem Toneta Pavčka – Štala. Nato so naša
članica Stanka Kordiš, mlajši učenki in učenci 9. razreda
potoške osnovne šole pod mentorstvom Bogdane Mohar
prikazali, kako iz mleka nastane odlična smetana –
odigrali so skeč »Smo pomolzle in prodale mleko«. Naši
člani Stanka, Milena, Albina in Miran pa so v šaljivem
skeču prikazali še vsakodnevno oddajo mleka, ki je
ženskam istočasno pomenila tudi družabni dogodek za
pomenek o tem in onem. Po poučnem prikazu je Anica
Car predstavila tudi nekaj statistike o pridelavi, predelavi
in prodaji mleka na območju Loškega Potoka.

POVASENEC
Povasenke so se okrepile,
še povasenca so dobile.
Na njega vrgle so oko,
ker na kitaro in orglice igra lepo.
Tudi petje mu ni tuje,
vse po taktu uglašuje.
Strune kitare zazvene,
božajo srce.
Da povasenec je pravi,
pokaže v novi se opravi.
Dobil je nov gvant,
res je od fare fant.

Naša predsednica se je na prireditvi zahvalila tudi vsem,
ki so kakorkoli sodelovali pri projektu in na prireditvi,
ter jih povabila na pokušino domačih dobrot, ki so jih
pripravile članice društva, in ogled razstave »Od mleka
do putra«.
Nekaj fotografij s prireditve:

Fani Debeljak

DRAGOCENI SPOMINI
Smo v preteklost se zazrle,
stare skrinje odprle.
Zapuščina naših starim mam,
dragocenost za današnji dan.
Še pogled na stare slike,
kakšne gvante so nosile,
da so tudi takrat ofrtne bile.
Mojškre so gvante nam sešile,
s ponosom bomo jih nosile,
dediščino starih mam ohranile.
Da bose ne bi hodile,
smo si tudi čevlje privoščile.
So tudi ti po takratni modi,
prav lepo zgledajo na nogi.
Tudi pesem, ki se glasi,
je iz takratnih dni.
So žalostne, vesele,
danes jih bomo vam zapele.
Naj se ohranijo še za poznejši rod,
da vedel bo, kako živel je narod tod.
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nam je prikazal temeljne postopke oživljanja in rokovanje z AED-aparatom, dr. Majda Zorec Karlovšek iz
Združenja FORTOX pa nam je svetovala o zdravstvenih kriterijih za vožnjo.
Predavanje je trajalo približno tri ure in res smo veseli
dobre udeležbe, saj se je dogodka udeležilo 35 članov
in občanov Loškega Potoka. Hvala vsem za udeležbo,
vsem predavateljem pa za zelo zanimiv in poučen
program.
Ker je ravno 23. aprila med 10. in 11. uro po vseh
krajih Slovenije ponovno potekal dogodek –
VSESLOVENSKO PETJE S SRCI, se je tudi naše
društvo pridružilo akciji. Predavanje smo prekinili za
nekaj minut in zapeli lepo slovensko pesem Roža na
vrtu. Gre preprosto za petje, prepevanje slovenskih
pesmi, za to, da se ljudje povežemo in da se ustvarita
boljša energija in vzdušje.

RAZSTAVA »OD MLEKA DO PUTRA«

PROGRAM SOŽITJE
V torek, 23. 4. 2019, smo v KTC-ju skupaj z Javno
agencijo Republike Slovenije za varnost prometa organizirali preventivni dogodek za seniorje in upokojence – Program SOŽITJE za večjo varnost v cestnem
prometu.

Hkrati s predstavitvijo novih oblek smo 4. maja odprli
tudi razstavo »Od mleka do putra«. Predstavili smo
stare predmete, ki so jih gospodinje včasih potrebovale
pri pridelavi in predelavi mleka. Na podstrešjih in v
kleteh smo poiskali stare predmete ter jih predstavili
širši množici. Razstavili smo golide, molzne stolčke,
pince, kangle in kanglice, posode za kisanje mleka,
hlevske knjige, zajemalke, modelčke za puter oziroma
maslo in seveda posnemalnike mleka ter veliko ostalih
stvari.

S
predavateljem
Se
Sebastijanom Turkkom iz Javne agenccije Republike Slovvenije za varnost
p
prometa
smo
o
osvežili znanje
pravil cestnega
prometa, iz PP
Ribnica sta nam
policista Toni
rk
Sebastijan Tu
ta
ek
Vidmar
ter
oj
pr
ja
Vod
SSaša
š JJanjić
jić podala praktične izkušnje policije in nekaj statističnih podatkov o
dogodkih iz Loškega Potoka, z Mojco Heco iz DARS-a
smo osvežili znanje varne vožnje po avtocesti in hitri
cesti, Aleš Andoljšek iz Zdravstvenega doma Ribnica
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Ker smo že pozabili, kako
K
sse posnema mleko, sam
p
postopek posnemanja ter
ssestavljanje posnemalnika,
jje predsednici delovanje
p
pokazala Ivana Debeljak –
B
Banetova s Hriba, za kar
se ji lepo zahvaljujemo.

Pred približno 50 leti pa se je tudi pri nas začela
organizirana prodaja mleka. Na začetku dve kanti,
prav kmalu jih je bilo 10. Mleko je mlekar pobiral 1 x
na dan na določenem mestu v vasi.

O zgodovini mlekarstva pri nas pa je na prireditvi
Anica Car povedala:
»Včasih so rekli – če je krava pri hiši, ne bo lakote. Ali
pa – tako so bili revni, tudi krave niso imeli.
Ker ni bilo umetnih krmil in drugih dodatkov, so
včasih namolzli manj mleka. Pa so bile gospodinje
iznajdljive in so iz mleka naredile vse sorte. Kar se
svežega ni pojedlo, so ga dale »gostit« in tako so imeli
gosto (kislo) mleko, po vrhu pa se je nabralo še kar
nekaj kisle smetane. Gosto mleko so prevrele in dobile
žmitke. Po vaseh so bili tudi posnemalniki, s katerimi
so mleko posnemali in dobili sladko smetano, to
so v pincah stepli in naredili puter (maslo). Posneto
mleko pa so največkrat popila teleta, dali so ga pa tudi
»gostit«. Če so puter prekuhali, so dobili tropince in
maslo. Za 1 kg smetane so posneli približno 16–20 l
mleka, iz te smetane pa je nastalo okoli 70 dag putra.
Ko se je krava obravila, pa so iz prvega mleka spekli
mrezdvo. Te izdelke so tudi prodajali.

Kmetje so ugotovili, da se da z mlekom kar nekaj
zaslužiti, in so povečali v hlevu število krav molznic, na
večjih kmetijah tudi do 10. Zato so po vaseh leta 1989
postavili vaške zbiralnice in gospodinje so dvakrat
dnevno prinašale mleko, s cisterno pa so ga dnevno
odvažali v večjo zbiralnico najprej v Novo vas, kasneje
pa v Velike Lašče. Tudi do 3000 l na dan. Kmetijske
zadruge so pripravile predavanja za kmete o pravilni
higieni pred molžo, hranjenju krav molznic, pripravi
mleka pred oddajo v zbiralnice … Nekateri so takrat
kupili molzne stroje.
Z razvojem gospodarstva in s tem večjo zaposljivostjo
žensk se je počasi začela opuščati reja krav molznic in
leta 2007 se je zaprla še zadnja zbiralnica mleka pri
nas. Danes pa – v Retjah je bilo včasih 100 »štal« s
kravami, danes jih je še 20, krave so samo dojilje telet,
pomolze le še malokdo. In tudi v ostalih vaseh je tako.
Mleko in mlečni izdelki pa so na trgovskih policah od
vsepovsod.«
Razstava je pritegnila veliko pozornost, zato smo se
odločili, da jo čez poletje ponovno postavimo. Kdaj
točno jo bomo odprli, boste obveščeni na FB-strani
društva, preko SMS sporočil ter preko Radia Univox.
Na željo organizatorja prvih Dni medgeneracijskega
sožitja smo del razstave in prikaz uporabnosti
posnemalnika
predstavili
na
Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani.

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA
Mrezdva – za razstavo spekla Metka Anzeljc, Retje
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V sredo 15. 5., smo se v društvu udeležili prvih Dni
medgeneracijskega sožitja, ki so potekali od 14. do 16.
maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
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Fani je sodelovala na
»uricah poezije«.

Naše društvo je aktivno sodelovalo tudi v ustvarjalnem
stičišču: obiskovalcem smo prikazali del razstave Od
mleka do putra, pekli smo potoške kuheljne, Fani pa je
sodelovala na »uricah poezije«, kjer je predstavila dve
svoji avtorski pesmi.
Našo razstavo si je z zanimanjem ogledalo res veliko
ljudi, ki so z veseljem pokusili tudi dobrote iz mleka,
ki smo jih pripravili. Lahko so pokusili domačo skuto,
domače maslo, pečeno mrezdvo s kumino, skuto,
čemažem in z drobnjakom.
Potoške devetošolce Jana Žvegliča, Ajdo Lavrič in
Katjo Lavrič smo povabili, da se nam pridružijo in
sodelujejo pri prikazu posnemanja mleka. Pri tem
in pri prikazovanju starih običajev je sodelovala tudi
Stanka Kordiš. Sožitje dveh generacij se je izkazalo
kot odlično. Našim zanamcem bomo prenesli naša
znanja in poskrbeli, da stari običaji in navade ne
bodo šli v pozabo. Delavnica je bila dober dokaz
medgeneracijskega sodelovanja. Naše pridne članice
Majda Levstek, Zdenka Košmrlj, Meta Buček, Marija
Slavec in Jožica Rus so na prizorišču pripravile več
kot 200 kuheljnov in če bi jih imele še enkrat toliko, bi
vsi šli. Kar v vrsti so ljudje čakali, da se ocvrejo. Hvala
tudi Ančki Vesel in Marici Ruparčič, ki sta kuheljne
ripravili že doma.
pripravili

Posnemanje mleka in stara orodja so si z veseljem
ogledali, prav tako pa tudi pokusili potoške dobrote
tudi predsednik ZDUS-a Janez Sušnik, minister za
okolje in prostor Simon Zajc, predsednik PZDU
Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec, zamejci iz
Italije in seveda vsi obiskovalci. Popoldne pa smo si
vsi (organizirali smo namreč tudi avtobusni prevoz za
ostale naše člane ter člane iz DU Sodražica) ogledali 44.
revijo pevskih zborov društev upokojencev Slovenije.
Dan je bil naporen, ampak poln prijetnih doživetij in
lepih spominov.

GREMO NA RADIO
Ste 21. maja poslušali radio Univox? Upam, da ste,
saj smo bile predsednica Marija Turk, Fani Debeljak,
Anica Car in jaz ob 17.00 gostje radia oziroma
njihovega programa. Gostil nas je novinar Vido Petek.

ter za okolje
eka so si ogledali minis
Sušnik ter
Prikaz posnemanja ml
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US Branko Suhadolni
vodja rokodelcev pri ZD

Poslušalcem smo predstavile naše društvo in s čim vse
se ukvarjamo. Marija je govorila na splošno o našem
društvu in Povasenkah, jaz o rokodelstvu, ročnih delih
in Lesenkah, Anica je zajela kulturno dediščino, s
katero se ukvarjamo, in seveda Fani o svojih pesmicah,
skečih. Luštno je bilo.

vdušeni.
i so bili obiskovalci na
Nad potoškimi kuheljn
Foto: Janez Strojan
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VAMPIJADA 2019
V začetku junija, točneje
1. 6. 2019, je na asfaltnem
igrišču
osnovne
šole
v
Sodražici
potekalo
tekmovanje v kuhanju
najboljših govejih vampov
– Vampijada 2019.
Prijavljenih je bilo 16 ekip
iz vse Slovenije, ekipa, ki
je prišla od najdlje, je bila
ekipa KTD Puconci. Ekipa
je morala biti sestavljena
iz treh članov in v naši
ekipi so bile Albina
Levstik kot vodja, Micka
– Marija Slavec ter Stanka
Turk. Ekipa Društva
upokojencev Loški Potok
se že ves čas, odkar tekmujemo, imenuje MAME.
Strokovno komisijo, ki je ocenjevala ekipe in skuhane
vampe, so sestavljali: Janez Bratovž, Janez Hiti in
Marjan Čampa. Končni rezultati so bili sledeči:
Zmagovalci Vampijade 2019 po oceni obiskovalcev:
1. Mame – Društvo upokojencev Loški Potok
2. Smučarski klub Sodražica
3. Gasarji & Društvo upokojencev Sodražica
Zmagovalci Vampijade 2019 po oceni strokovne
komisije:
1. Mame – Društvo upokojencev Loški Potok
2. Kočevske medvedke
3. Šolski tim
Naša ekipa je bila torej absolutna zmagovalka. Nagrada
je bila praktična in za leto dni smo dobili tudi prehodni
pokal – kotliček. Če zmagamo še enkrat, torej skupaj
trikrat, nam ostane pokal v trajni lasti.
Iskrene čestitke Albini, Micki in Stanki!

EKSKURZIJA V ŠENTJERNEJ
Že nekaj let zapored imamo v začetku junija izlet. Letos
smo se odločili oziroma je predlagala predsednica, da
si pogledamo Dolenjsko in mesto Šentjernej.
Na kaj pomislite, ko slišite Šentjernej? Točno tako – na
petelina, cviček in konjske dirke. In ravno po tem je
Šentjernej najbolj znan. Šentjernejski petelin je simbol
Šentjerneja in ga častijo že iz časa Keltov. Petelina
imajo tudi v grbu in ko se sprehajaš po mestu, ga opaziš
povsod. Konjske dirke imajo tu že 110-letno tradicijo,
ravno tako so zelo ponosni na svoje vinske gorice in
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seveda na to, da tu pridelujejo najbolj znano dolenjsko
vino – cviček.

Že zgodaj dopoldne smo prispeli v Šentjernej, kjer nas
je pričakal predsednik društva upokojencev Marjan
Bratkovič, ki si je vzel čas in bil z nami ves dan ter nam
pokazal lepote mesta in tudi okolice. Takoj ob prihodu
nam je pokazal društvene prostore, kjer so nam
pripravili aperitiv, sok ter rogljičke in drobno pecivo.
Res lepa dobrodošlica.
Sprehodili smo se po
mestu do župnijske
cerkve sv. Jerneja,
kjer nas je sprejel
priljubljeni
župnik
Anton
Trpin.
Pripovedoval nam je
o župniji in cerkvi, o
obnovitvenih delih in
tem, da je v župniji
deloval tudi Primož
Trubar. Po končani
predstavitvi nas je
župnik povabil še na
kozarček cvička.
Nato smo si ogledali Kulturni center Primoža Trubarja,
ki je namenjen kulturni dejavnosti mesta, in tržnico v
Šentjerneju. Tržnico so žal že zapirali, zato ni bilo več
kaj dosti videti.
Pot smo nadaljevali in si iz avtobusa ogledali še
industrijsko cono, hipodrom in ostale zanimivosti.
Kot zanimivost naj povem, da v Šentjerneju ni
brezposelnosti, saj imajo res veliko tovarn, podjetij ter
organizacij.
Pot nas je nato vodila v »novi Lurd« oziroma tako
imenovani »Dolenjski Lurd«, kjer smo si ogledali
kapelo Lurške Matere božje. Ko smo odhajali iz Lurda,
nas je na poti pričakalo presenečenje in spet smo
morali ustaviti avtobus.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

Zahvaljujem
se
predsedniku
Društva upokojencev
Šentjernej Marjanu
Bratkoviču za vso
organizacijo in potek
naše ekskurzije.

Že nekaj let je v vasi poleg Lurda poročena naša
krajanka Marjeta – Boštjanova iz Retij. S taščo in
tastom so pripravili pravo pojedino, kjer nista manjkala
niti češnjev zavitek in cviček. Vsem se zahvaljujemo za
j
tako p
prisrčno dobrodošlico in dobro voljo.

Nato nas je pot vodila proti kartuzijanskemu samostanu
Pleterje. Tam smo si ogledali muzej na prostem, kjer
so predstavljeni nekdanje značilne kmečke stavbe
in objekti s tega območja. Imeli smo tudi pokušnjo
pleterskih vin in žganja. Nato smo si v nekdanji
samostanski gotski cerkvi ogledali še film, projekcijo o
življenju v samostanu, saj vstop v kartuzijo ni dovoljen.

PLAN DELA:
■ Prvo soboto v avgustu, točneje 3. 8., se bomo člani
društva v čim večjem številu udeležili že tradicionalnega srečanja društev upokojencev Dolenjske in Bele
krajine. V društvu bomo organizirali brezplačen prevoz do Dolenjskih Toplic, kjer bo mogoče tudi triurno kopanje. Pohitite s prijavami.

SMEH NE ŠKODI:
Starejši par sedi pri maši.
Žena se nagne k možu in mu pravi: »En tak tih prdec
mi je ušel … kaj naj naredim?«
Pred poznim kosilom smo si ogledali še partizansko
kapelico na Javorovici.
Res zadovoljni, polni doživetij in novih spominov smo
se zvečer vračali proti Loškemu Potoku.
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Mož odgovori: »Zamenjaj si baterije v slušnem
aparatu!«
Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Tanja Lavrič, Marija Turk,
Vinko Košmerl in Marija Golob
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ZAHVALA BIVŠI TAJNICI DU DRAGA G. IRENI KLEPAC IN
PRIKAZ NJENEGA AKTIVNEGA DELOVANJA
Občinsko glasilo Odmevi prihaja v naše domove večkrat
letno in v njem prebiramo aktualne teme dogajanja na raznih področjih dela v občini.
Osredotočila se bom na delovanje Društva upokojencev
Draga. Ob nepričakovanem slovesu našega predsednika
je med nami nastala velika vrzel.
S pokojnim Slavkom smo vsi člani UO dobro sodelovali.
Funkcijo predsednika je jemal zelo resno in odgovorno,
zato je bilo sodelovanje idealno in neponovljivo.
Od funkcije tajnice pa je odstopila tudi gospa Irena Klepac.
Povod za nastanek besedila, ki ga boste prebrali, je bogato delovanje gospe Irene in njen prispevek k združevanju
prebivalstva v Dragarski dolini. Pomembno ga je zabeležiti in deliti s širšo javnostjo, saj ga ona sama ne bi nikoli
želela izpostavljati.
V imenu tistih, ki smo jo imeli možnost spoznati in z njo
sodelovati, želim spomniti, da je v času njenega večletnega mandata vlagala veliko truda. Prepričani smo tudi,
da je Dragarska dolina živela bogato predvsem na kulturnem področju.
Če se samo malo ozrem nazaj ... Koliko prelepih razstav
smo imeli! Vsako leto sta bili organizirani po dve razstavi,
prireditve ob državnih praznikih in občinskem prazniku,
medgeneracijska srečanja in še bi lahko naštevala.
S svojimi idejami je ga. Irena pokazala neizmeren vir poznavanja zgodovine in običajev naših prednikov. Časi, do
koder je segal njen spomin, so bili zelo bogati.
Vsako leto sproti smo se spraševali: S kakšno idejo bo Irena spet prišla na sejo? Znala nas je motivirati in mi smo ji
z veseljem sledili. Dvignila je nivo aktivnosti v vsej Dragarski dolini in mnogo širše.
Stopili smo v akcijo, preiskali vsa podstrešja in kotičke v
hiši ter vedno znova odkrivali zapuščene zaklade naših
prednikov.
Irena je bila magnet, s svojimi idejami in humornim pristopom je znala pritegniti vse upokojence.
O aktivnem delovanju društva ni bilo veliko zapisanega,
a dejstva govorijo sama po sebi. Ne smemo pozabiti, da
so bile prve razstave o življenju tukajšnjega prebivalstva
organizirane ravno v Dragarski dolini.
Če se dobro spomnim, bom glavne organizirane razstave
in prireditve kar naštela:
– razstava izdelkov rešiljeja (prtičkov, prtov, zaves, posteljnih pregrinjal itd.);
– razstava ročnega vezenja – štikanja;
–
razstava stenskih kuhinjskih prtičkov;
– izdelovanje predpasnikov (belih) za razne družinske
slovesnosti (poroka, birma, krst ...); v naši dolini so
se ob takih priložnostih rade predstavile gospodinje;
nad temi izdelki se je neizmerno navduševala takratna predsednica ZDUS-a, gospa Mateja Novak Kožuh,
in nam omogočila, da smo te prečudovite predpasnike predstavili velikemu delu Slovenije na Festivalu
tretjega življenjskega obdobja;
– razstava »pindeklnov«, v katerih so nosili novorojenčke h krstu, otroških vozičkov in zibk;
– razstava starih kovčkov (lesenih, vojaških, prekooceanskih), ročnih torbic in cekarjev;
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– razstava svečnikov in drugih svetil;
– razstava kavnih mlinčkov in drugih kuhinjskih pripomočkov;
– prikaz kmečkih obrti;
– organizirano igranje domačih harmonikarjev in drugih instrumentalistov;
– prikaz izdelave »taklna« (krompirjevega zavitka) in
kmečkih pridelkov;
– prikaz velikonočnih običajev in jedi;
– krašenje božičnih drevesc in predstavitev božičnih
običajev;
– vsako leto je bila organizirana prireditev ob Prešernovem dnevu in občinskem prazniku;
– medgeneracijska srečanja;
– sodelovanje v televizijski oddaji »Alpe–Donava–Jadran«;
– aktivno delovanje balinarskega društva, ki se udeležuje občinskih, regijskih in meddržavnih tekmovanj
(s sosednjo Hrvaško); ustanovljen je balinarski memorial v spomin pokojnim balinarkam iz vasi Lazec;
– organizacija izletov in drugih druženj;
– velika prireditev je bila pospremljena tudi v prazničnih oblačilih naše doline; za nabavo in prikaz
prazničnih oblačil so bila uporabljena zelo skromna
sredstva, primerke za izdelavo oblačil smo povzeli po
originalu babice, ki je živela na Travi in sega 120 in
več let nazaj; v prazničnih oblačilih so naše članice
nekajkrat ponosno zaplesale.
Vse ideje za prireditve in razstave so unikatne, od nikoder povzete in še niso bile nikjer videne.
Polna dvorana GD na Travi ali v Podpreski je dokaz, da
je bilo za krajane vedno pripravljenega nekaj zanimivega.
Gospa Irena je vse prireditve oplemenitila z izvirno vsebino, ki je bogatila njo samo in vse nas, ki smo jo poslušali. Verjamemo, da tudi njej ni bilo lahko sprejeti odločitve in se posloviti od svoje bogate zakladnice znanja in
idej, ki so bile v času njenega aktivnega delovanja realizirane. Zagotovo pa z njo ostaja še neizčrpen vir.
Ob tem pa ne smemo pozabiti, da ji je ob strani vedno
trdno stal njen soprog Zdravko, ki ji je veliko pomagal in
sodeloval pri organizaciji.
Draga Irena!
Iskreno se ti zahvaljujemo za ves vloženi trud in
upamo, da boš še naprej po svojih
zmožnostih pomagala pri ustvarjanju in
delovanju društva.
Ne nazadnje pa čestitamo novoizvoljenemu predsedniku in tajniku UO društva.
Želimo, da bi UO v novi sestavi aktivno deloval.
V prizadevanjih pa mu bomo pomagali in stali ob
strani.
Pripravila Marta Steiner
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USTANOVLJENA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE LOŠKI POTOK
Škrabčeva domačija je 26. 5. 2019 gostila ustanovitelje
Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Loški
Potok, Sodražica, Ribnica. Osnovni namen ustanovitve
je, da tudi na našem koncu organiziramo izobraževanja
starejših. Podobna društva po Sloveniji delujejo že več
kot trideset let in pomembno prispevajo h kakovosti
življenja svojih članov. Gre za izobraževanja, ki omogočajo osebnostno rast, poleg tega je njihova dejavnost
usmerjena tudi k splošnemu družbenemu razumevanju
in izboljševanju položaja starejših v lokalnem okolju.
Študij na UTŽO bo od septembra dalje potekal v študijskih krožkih, ki jih bodo vodili usposobljeni mentorji. Vsebine temeljijo na znanstvenih vedah, didaktično
pa na sodobnih andragoških spoznanjih. Splošni izobraževalni cilji so usmerjeni v aktivnega posameznika
in njegovo sodelovanje v študijski skupini. Neposredni
akcijski cilji vključujejo učenje uporabnih znanj, raziskovanja, javne nastope, razstave, svetovanje, likovno,
literarno in glasbeno ustvarjanje, izboljševanje bivalnega okolja, spodbujanje različnih kulturnih in socialnih
dejavnosti in podobno. Univerza za tretje življenjsko
obdobje (UTŽO) ni običajna funkcionalno usmerjena šola. Ima širše poslanstvo, saj njen koncept izhaja iz
humanističnih teorij izobraževanja z radostjo in učenja
iz osebnih vzgibov, ki sta ga v Sloveniji izvirno in zelo

uspešno razvili dr. Ana Kranjc in dr. Dušana Findeisen
po načelu Znaš, nauči drugega. Uspešnost koncepta se
kaže v dejstvu, da je Slovenija po udeležbi starejših v izobraževanju v samem evropskem vrhu. Doslej smo pri
nas zaostajali in dobro bi bilo, da se to spremeni. Veseli nas, da je občinsko vodstvo z županom na čelu temu
naklonjeno in je ustanovitev društva podprlo. Enako
velja tudi za župana Ribnice in Sodražice. Vsi so napovedali potrebno začetno pomoč, ki bo nepogrešljiva, saj
je društvo namenjeno prav vsem, njegovo delovanje pa
je neprofitno. Pomembno je poudariti, da bo Društvo
UTŽO vključeno v Slovensko Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki povezuje mrežo podobnih ustanov po
vsej državi, jo programsko podpira in tudi nadzoruje.
Potreba po izobraževanju starejših v naših občinah očitno je, saj pobudniki ustanovitve z veseljem ugotavljamo, da se je v prvem mesecu po ustanovitvi v društvo
vpisalo že preko 30 članic in članov. Verjamemo, da jih
bo še več na jesen, ko bodo začeli z delom prvi študijski
krožki. Ponujene bodo preverjeno zanimive dejavnosti
in predavanja strokovnjakov s področja izobraževanja
za tretje življenjsko obdobje.
Vsi zainteresirani ste vabljeni, da se nam pridružite.
Matjaž Nosan

ZAHVALA VAŠČANOM DRAGE
Kultura in kulturni dogodki imajo za vsakega
izmed nas velik pomen.
Vedno znova nam razširjajo obzorja. Še posebno lepo pa jih je začutiti v okolju, v katerem
živimo. Tudi spomeniki
in spominska obeležja,
ki nas opominjajo na
preteklo drugo vojno,
so del KULTURE in sodijo v naše spomeniško varstvo.
V Dragi je na nekoliko vzvišeni legi ob cesti postavljen
spomenik žrtvam NOB Dragarske doline. Na njem so v
bakreni spirali upodobljeni prizori trpljenja. V neposredni okolici vasi pa so še manjša spominska obeležja. KO
ZB Draga za vrednote NOB je poskrbel, da so ta obeležja ponovno obnovljena in da izkazujejo svoj namen. Za
ureditev okolice tega glavnega spomenika so že v jeseni

zelo lepo poskrbeli vaščani
DRAGE. Nastal je mali spominski park, ki je vasi in vsej
dolini v ponos. Investicija ni
bila tako majhna.
Vaška in Agrarna skupnost
Draga sta za to ureditev
združili moči. Domačinka
Tončka je poskrbela za cvetlični nasad. Pogled na ta kotiček in foto posnetki urejenega prostora povedo vse.
Hvala Toniju in Zlatku, hvala vaščanom Drage.
Ob strani spomenika, kjer so vklesana imena ŽRTEV,
piše:
SVOBODA, KI NJE ZDRAVE KORENINE SO SKRITE
V SRCU PADLIH, NE PREMINE.
Upravni odbor KO ZZB DRAGA
Foto: Franci Vesel

VABILO
Ob obletnici italijanske ofenzive bo v soboto, 13. julija 2019, v Dragi pri spomeniku ob 11.00 uri spominsko
srečanje, na katerem se bomo spomnili padlih borcev in žrtev fašizma.
VABIMO NA KULTURNI DOGODEK IN DRUŽENJE!
KO ZZB za vrednote NOB Draga
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STROKOVNA EKSKURZIJA OZVVS RIBNICA
Druga sobota v mesecu maju je že tradicionalni termin
za strokovne ekskurzije Območne zveze veteranov vojne
za Slovenijo Ribnica (v nadaljevanju: OZVVS Ribnica).
Letošnja tema je bila spoznavanje Kočevske, in sicer del
njenega območja, ki nam je geografsko blizu, a nam je
bilo do ustanovitve slovenske države nedosegljivo. Glavna cilja letošnjega spoznavanja sta bila bunker Škrilj in
Orlova pot v Kočevski Reki. Na pot smo se odpravili v
soboto, 11. 05. 2019. Ekskurzije se je udeležilo 40 oseb.

Odločitev o izgradnji objektov za potrebe republiškega
vodstva je bila sprejeta leta 1948 po znanem sporu vodstva tedanje FLRJ z informbirojem. V Sloveniji sta bila na
podlagi te odločitve v letih 1953 do 1957 zgrajena podzemna objekta v Gotenici in Škrilju. Bunker v Gotenici
je bil namenjen republiškemu vodstvu, bunker v Škrilju
pa telekomunikacijski podpori. Zaradi varnosti sta bila
objekta zgrajena ločeno. Oba sta bila strogo varovana, danes je bunker Škrilj odprt javnosti, vendar pod posebnim
režimom ogleda. Ker bunker naenkrat lahko obišče le 25
oseb, smo se razdelili: polovica udeležencev se je odpeljala proti bunkerju, druga polovica pa je prehodila Orlovo
pot, nato sta skupini zamenjali ogleda.
Prva postaja je bil torej ogled bunkerja Škrilj, do katerega smo se odpeljali s posebnim avtobusom iz Kočevske
Reke. Poleg vstopnic smo tam prejeli posebno obvezo
preko oči. Uporaba te obveze sedaj ni obvezna, z njo
samo ponazarjajo, kako so nekdaj pripeljali osebje, ki je
vzdrževalo ali čuvalo objekt. Ob prihodu nas je sprejel
in nas nato tudi vodil vodič g. Mihael Petrovič ml.
Na zunaj objekt ni opazen, izgleda kot garaža ob hribu.
Notranjost pa je seveda zanimiva. Leži 80 m pod površino, ima 500 m hodnikov, 6 podzemnih sob, lastno
vodno zajetje ter dva generatorja za elektriko. Vsak obiskovalec opazi, da je (bil) objekt zelo natančno izdelan
in so bili zanj uporabljeni najboljši tedanji materiali iz
domovine in tujine. Enako velja za opremo, ki še danes
deluje. Vodič nam je zelo podrobno pojasnil izgradnjo
in delovanje objekta. Ni najdenih dokazov, da bi ga gradili zaporniki. Povedal je še eno zanimivost. Objekt je
danes v sestavu slovenske vojske, ki ga tudi varuje. Posebno varovanje pa zagotavlja še medvedja družina, ki
ima nad bunkerjem stalno naseljen svoj brlog.
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Druga skupina je medtem pod
vodstvom vodičke Urške prehodila t. i. Orlovo pot ob jezeru v
Kočevski Reki. Jezero je nastalo
z zajezitvijo reškega potoka leta
1978. Dolino za jezom je zalila
voda, tako je nastalo jezero in vanj so ribiči naselili več
vrst rib. Ribe so privabile različne ptice, med njimi tudi
orla belorepca, ki gnezdi v bližini in se pretežno hrani
z ribami. Orel belorepec je zaščitena redka vrsta orlov,
ki ji grozi izumrtje. Da obiskovalci ne bi motili orlove
družine, je v predelu, kjer se orla ne vznemirja, urejena
Orlova pot. Ta je dolga 1.300 m, markirana je z znakom
v obliki orlove glave, ob poti so številni didaktični pripomočki, ki obiskovalcu dajejo informacije o življenju
našega največjega orla.

Za nas pa je bilo jezero in območje ob njem zanimivo
še zaradi dogodkov osamosvojitvene vojne. Tja je bivša JLA odvrgla kasetne bombe. Član OZVVS Ribnica
Rafko Paternost nam je nazorno prikazal, kako je kasetna bomba sestavljena in pod kakšnimi pogoji eksplodira ter kako hude poškodbe povzroča, vodič Mihael
Petrovič pa nam je razložil, kako so izvajali čiščenje terena zaradi odvrženih kasetnih bomb.
Po ogledu bunkerja in Orlove poti je sledil t. i. avtobusni
ogled Kočevske z vodičem Mihaelom Petrovičem. Pot
nas je vodila iz Kočevske Reke mimo Borovca v Osilnico, nato ob Kolpi do naselja Vas/Fara ter nato na turistično kmetijo Padovac v Selah. Vodič Mihael Petrovič
je izredni poznavalec Kočevske, celo pot nam je razlagal
zanimivosti iz zgodovine in sedanjosti, ki smo jih videli
ob poti ali so bile v bližini naše poti. Mnogo zanimivega
smo videli in slišali, preveč, da bi si vse zapomnili. Videli
in zapomnili pa smo si, da je predel Kočevske, ki smo
si ga ogledali, lep, ima mnogo zanimivosti, vredno si je
vzeti zanj čas in si ga ponovno postopoma v miru ogledati in ga še bolje spoznati.
Zapisal: Franc Mihelič
Foto: Ludvik Zalar
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SLIKARSKA RAZSTAVA DAVIDA KOVAČIČA
V Kulturno-turističnem centru
na Hribu v Loškem Potoku smo
v petek, 17. maja 2019, na samem začetku Tedna ljubiteljske
kulture, odprli razstavo slikarja
Davida Kovačiča z Rakeka, ki se
je predstavil z 31 slikami motivov krajine in krajinskih prizorov
v različnih letnih časih, oseb, živali, cvetja v oljni in
akvarelni tehniki. Njegova slikarska pot in dosedanje
razstave so bile predstavljene na spremnem lističu ob
razstavi, ki je bil na voljo obiskovalcem.
Na predstavitvi je David spregovoril o slikanju. Najpogosteje ustvarja v svojem ateljeju na Rakeku, in sicer
zvečer, ko se vse umiri. O slikanju z oljem je dejal, da
je to hvaležna slikarska tehnika, saj lahko sliko ustvarja
počasi in tudi kaj popravi. V primeru akvarelov pa to
ni mogoče, saj so vse poteze že končne. Barve, ki jih
uporablja, so umirjene, naravne. Pravi, da mora slika
pomirjati, še zlasti ko se človek po napornem dnevu
usede in si zaželi malo miru in počitka – pogled na
prizor iz narave k temu izdatno prispeva.
David Kovačič poučuje likovno umetnost v Osnovni šoli dr. Antona Debeljaka v Loškem Potoku. Svoje
znanje in bogate slikarske izkušnje, ki presegajo šolski
kurikulum za likovno umetnost, kot mentor preda-

ja mlajši generaciji v okviru
prireditve Otroška likovna
ustvarjalnica, ki jo od leta
2013 vsako leto prireja Turistično društvo Loški Potok.
Zainteresirane učence od 5.
do 9. razreda pa tudi učence
nižjih razredov pripravi na dogodek, da se samozavestno spoprimejo z vsakoletno temo v najzahtevnejši
slikarski – oljni tehniki. Do zdaj so na zaključnih razstavah v domu starejših občanov in v Kulturno-turističnem centru pod njegovim vodstvom predstavili
preko 120 slik cvetja, voda, krajine, dreves in raznih
drugih motivov.
Helena Ruparčič Polončič mu je v imenu Turističnega
društva izročila zahvalo za njegovo delo z otroki.
V kulturnem programu so nastopili mladinski pevski
zbor Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok
pod vodstvom Marije Montanič in ob spremljavi korepetitorke Alenke Bajec, Lana Mohar, ki je prebrala pesem Nika Grafenauerja Slikar, in Luka Lavrič, ki je na
diatonično harmoniko zaigral dve pesmi. Zakusko ob
zaključku prireditve so pripravile članice Turističnega
društva Loški Potok.
Turistično društvo Loški Potok
Blanka Bartol

KAL NA LAZCU
Pred nekaj leti (2015) je bil v Odmevih objavljen prispevek o paši. Kali so bili ključen element paše s črednikom in poganjiči, saj se je živina v njih napajala na poti
na pašo in z nje. Bili pa so tudi pomemben element
kmetijske krajine. Danes so skoraj vsi zasuti ali pa se
nemarno zasipajo, kot je to primer velikega kala pod
Ogradami na Hribu, imamo pa nekaj redkih primerov,
ko so še ohranjeni in obnovljeni: Vedkov studenec in
kal v Novem Kotu ter betoniran kal v Bloščku. K temu
bi lahko šteli tudi oba »ribnika« v Podnih v Podpreski.
Ob glavni cesti Travnik–Lazec pa so na začetku Lazca
neposredni sosedje uredili kal, ki se polni s pomočjo
gravitacijske vode iz strmejšega zaledja. Namesto blatne luže je zdaj tu privlačen prostor z ločjem in vodnim
rastlinjem, ograjen, da ne pade noter še kaj nepotrebnega, ter zamejen z večjimi skalami. Ob njem se je prav
prijetno ustaviti in opazovati pupke ter kačje pastirje,
ki se lovijo preko vodne gladine. Hvala družini Brinšek! Upamo lahko samo, da bo to zgled še kakšni podobni ureditvi.
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Turistično društvo Loški Potok
Blanka Bartol
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ŽEGNANJE PRI FARNI CERKVI V DRAGI
Maj, mesec prebujenja, cvetenja, pomladne narave in zelene barve. Je pa to tudi mesec, ko naša farna cerkev praznuje svoj praznik, in sicer obiskanje device Marije. Obeležujemo ga 31. maja. Vsebina tega praznika je dogodek,
srečanje dveh mater, device Marije in Elizabete, ki sta pod
srcem nosili otroka (https://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/
pricevalec-evangelija/747-obiskanje-device-marije).

Naša farna cerkev stoji na hribčku v Dragi. Odeta je v rumeno barvo, obdana z dragarskimi gozdovi, mimoidoče
pa pozdravlja v lepi naravni idili. V njej vsako nedeljo potekajo svete maše, ki jih vodi naš župnik gospod Bojan
Traven. Cerkev je tudi v notranjosti prijetna, domača in
v svoji velikosti ravno pravšnja, da se v njej dobro počutimo in da zanjo lepo skrbimo.

V nedeljo, 19. maja, smo obeležili ta dogodek. Po maši,
ki jo je vodil naš župnik, smo se zbrali zunaj. Poklepetali
smo in pokusili domače sladke in slane dobrote, ki so jih
pripravile gospodinje naše doline. Za pijačo pa sta poskrbeli društvi naše doline, KŠD Draga in DU Draga. Tudi
dežne kapljice nas niso takoj pregnale. Še malo smo poklepetali, se nasmejali in se podružili. Bilo je pomladno,
prijetno in »dragarsko«.
Cerkev je kulturna dediščina našega kraja in kulturno dediščino je treba ohranjati.
Za KŠD in DU Draga Nevenka Dražetić
Foto: Vesna Mikolič

RIBNIŠKI PASIJON 2019
Na velikonočni ponedeljek smo si v športnem centru
v Ribnici lahko ogledali drugo uprizoritev letošnjega
Ribniškega pasijona. Tako kot pred tem premierna
uprizoritev, ki je bila letos v Sodražici, je tudi ta deležna izrazito pozitivnih odzivov.
Zanimiv, vendar
drzen
osnutek
scenarija je pri
nekaterih sodelujočih na začetku porajal rahel
dvom o tem, kako
bo sprejet pri
gledalcih.
Tudi
m ars i k ate re mu
gledalcu se je na
začetku predstave
zadeva zdela nekoliko … čudna? A scenaristi in režiser
so očitno že vedeli, kaj delajo. Kmalu se je (za)čudenje
prelevilo v zanimanje in celo navdušenje. Da se v Ribniškem pasijonu prepleta sedanjost s preteklostjo, sicer
ni novost. A do sedaj je šlo za zgodbo iz preteklosti
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in zgodbo iz sedanjosti, ki sta se smiselno prepletali.
Tokrat pa je Jezus Kristus s svojim križem pravzaprav
prišel med nas. Med nami izdan, zapuščen, zaničevan,
zasmehovan … pribit na križ … se daruje in nam z
ljubeznijo kaže pot … Bravo za idejo! In hvala za »nastavljeno ogledalo«. Le kdo se ni prepoznal v njem?
Spodbudi nas k razmisleku in morda ga je vsak začutil
nekoliko drugače.
Ribniški pasijon je zagotovo vsako leto znova dokaz,
kako zagnanost in predanost obrodita sad. Množičen
obisk in pohvala obiskovalcev je nagrada vsem sodelujočim (opaženim na dogodku in očem skritim) za
vloženi trud in čas.
Letošnji Ribniški pasijon je nastal v sodelovanju z občinama Ribnica in Sodražica.
Hvala vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi.
Seznam sponzorjev in podpornikov je objavljen na
https://www.ribniskipasijon.si.
Renata Mihelič
Foto: Matjaž Maležič
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ALI JE OGENJCA SPOMENIK IDEOLOGIJI ALI SPOMENIK
ČLOVEČNOSTI?
Letos mineva že 77 let od tragičnih dogodkov pri Ogenjci. V počastitev spomina na tisti čas bomo krajani Loškega Potoka že sedeminšestdesetič »praznovali«. Prvič so
praznovanje v spomin na dogodke pri Ogenjci pripravili,
kot je razvidno iz članka v Dolenjskem listu, že leta 1952:

POTOČANI SO PRAZNOVALI

V nedeljo, 31. julija, so prebivalci Loškega Potoka že tretjič praznovali svoj občinski praznik. Priprave zanj so trajale dalj časa. Ob zaključku šolskega leta so učenci priredili lepo razstavo ročnih del in uprizorili otroško igrico
»Pogumni Tonček«. Kulturno društvo »Vladimir Nazor« iz
Čabra pa je v počastitev priredilo večer narodnih pesmi in
plesov iz bratskih republik. Vihranje zastav je naznanjalo
slavnostni dan. Središče Loškega Potoka je bilo lepo urejeno
in okrašeno. Iz zvočnikov, ki so ta dan postali stalna last
Potočanov, smo poslušali prijetno glasbo. 31. julija ob 9. uri
je bila slavnostna seja občinskega ljudskega odbora. Po seji
so se zbrali stari borci in odborniki na tribuni. Poleg številnih domačinov so se proslave udeležili tudi predstavniki
oblasti in JLA, polkovnik Jan Lokovšek, komandant ljudske
milice Slovenije, član CK ZKS Slovenije Janez Hribar, ljudski poslanec Matija Maležič, sekretar okrajnega komiteja
ZKS Kočevje Jože Klarič in še mnogi drugi so bili na častni
tribuni med zastopniki občin Draga in Sodražica. Gasilsko
društvo iz Loškega Potoka je pred tribuno izvedlo mimohod
s paradnim korakom ob igranju godbe Ljudske milice Slovenije. Po himni je spregovoril predsednik občine tov. Vesel.
Orisal je delo Potočanov med vojno in po njej. Sledili so deklamacije, petje, godba in govor predsednika ZB Loški Potok tov. Pajniča. V kratkih besedah se je spomnil vseh onih,
ki so darovali mlada življenja za našo boljšo bodočnost. Po
enominutnem molku so delegati odnesli vence na grobove
padlih borcev in talcev. Tov. Maležič je z lepimi besedami
opisal junaško pot Travničanov in ostalih zavednih Potočanov. Popoldne je bila otvoritev obrata podjetja »Smreka«,
kot se imenuje zadružno lesnopredelovalno podjetje Loški
Potok. Direktor Košmrlj je govoril o delu tega obrata in njegovi bodočnosti. Novi obrat je moderno opremljen s stroji.
V njem bo zaposlenih predvidoma 40 delavcev, ki bodo izdelovali embalažne sode za kemikalije in pod. C. B. (Dolenjski list, 12. 08. 1955, letnik 6, številka 32)
Ves povojni čas so mnenja o smiselnosti takšnega praznovanja in obujanja tragičnih dogodkov deljena. Še posebno v kontekstu utrjenih prepričanj in delitev na bele
in rdeče, na komuniste in domobrance, na naše in vaše
se takratni dogodki skušajo umestiti po nekakšnih političnih in ideoloških usmeritvah. Res je, da sta politika in
družbeno dogajanje tedanjega časa povzročala takšne in
podobne dogodke, kot so se dogajali pri Ogenjci, pa kljub
temu enostranska obravnava dogajanja in odločitev, ki so
pripeljale do njih, ne morejo in ne smejo biti edini spomin na takšno ali drugačno ideologijo oziroma politično
usmeritev, temveč moramo v njih videti predvsem etičnost, požrtvovalnost, skrb za sočloveka in ne nazadnje
skozi širši kontekst časa skušati razumeti tedanje dogajanje. Kaj pa se je pravzaprav na Ogenjci dogajalo, lahko
razberemo iz pričevanja preživelega udeleženca, objavljenega pred 38 leti:
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Partizanska bolničarka Mimica je 31.
julija 1942 postrelila deset ranjenih
partizanov, nato pa
še sebe, da ne bi
prišli živi v roke italijanskim vojakom.
Za tako smrt so se
vsi soglasno odločili
že dan ali dva prej.
Ta tragedija se je
zgodila v partizanski bolnišnici Ogenjca v Loškem Potoku.
Izdajalca bolnišnice in ranjencev Ernesta Senčarja so julija
1944 obsodili na smrt pred partizanskim sodiščem v Dolenjskih Toplicah in ga nato v Podturnu ustrelili. Odkril ga
je eden izmed treh preživelih ranjencev z Ogenjce, Vinko
Smolnikar (rojen leta 1918). Zdaj živita le še dva takratna
ranjenca. Enega izmed njiju, Ivana Mulca - Triglava, upokojenega podpolkovnika, smo pred kratkim obiskali v
Brsniku ob Kolpi na Kočevskem. Ivan Mulac, ki je bil rojen
v Kočevju leta 1921, bil leta 1941 v Kočevju vodja peterke,
ki je zbirala denar in material za partizane, pisala parole
po zidovih in opravljala sabotažne akcije, je odšel v partizane po naročilu Pepija Rankla, ki je bil pomočnik organizatorja odbora proti okupatorju na Kočevskem Jožeta Šeška.
Julija je padel pri Taborski steni oz. vasi Belica nad Čabranko v zasedo in bil hudo ranjen. Bil je tudi zadnji izmed ranjencev, ki so jih prinesli julija 1942 med roško ofenzivo v
bolnišnico Ogenjca. »Ko so me prinesli k baraki, kjer je bila
bolnišnica, sta prišla k meni dr. Aleksander Gala - Peter in
bolničarka Marija Čepon - Mimica (takrat še nisem vedel,
kako se pišeta) in me vprašala, če se strinjam, da bom spal
kar zunaj pod drevesom, ker je baraka polna ranjencev. Seveda sem se strinjal, se spominja Ivan Mulac. »Nato sta
prišla še France Kužnik in Ciril Vidmar, oba moja znanca
iz Kočevja, ki sta bila tudi hudo ranjena, Vidmar v nogo,
Kužnik pa v roko. Spraševala sta me, kaj je novega v Kočevju, pogovarjali pa smo se tudi, kako in kje smo bili ranjeni.
Že drugi dan popoldne je prišlo obvestilo, da se bolnišnici
bliža italijanska ofenziva. Zdravnik je pregledal ranjence in
lažje odpustil, težje pa so znosili v kraško jamo, ki je bila
kakšnih 100 m od barake. Vhod v jamo je bil dovolj širok,
vendar se je bilo treba spustiti po lestvi kake 3 m globoko. V
jami je bila tema, saj je vanjo prodiral le ozek trak svetlobe.
S stropa je kapljalo. Ivan Snoj in jaz sva ležala skupaj malo
desno od vhoda, blizu zoženega dela jame, kjer je bil tudi
vhod v drugi del jame. Zvečer je šla Mimica ven, da bi
izpraznila posodo, v katero smo hodili na potrebo. Hkrati je
šla pogledat tudi barako – bolnišnico. Ko se je vrnila, je povedala, da so bili tu Italijani in so barako podrli. Vprašala
je, kaj naj storimo, če bomo izdani. Od osebja je ostala z
nami namreč le ona, ostali so se skrivali v bližini jame, nekaj borcev iz zavarovanja bolnišnice pa se je že prej porazgubilo. Vprašala nas je, če se strinjamo, da nas v primeru
izdaje oz. odkritja bolnišnice postreli. Dejala je: »Saj veste,
kaj bodo Italijani delali z nami, če nas dobe. Mučili, klali,
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ubili nas bodo. Ni bolje, da vas jaz postrelim, saj ne bo bolelo?« Nekdo iz bolj oddaljenega kota jame je nekaj rekel
Mimici, a nisem slišal, kaj. Ona mu je odgovorila: »Tovariš,
tako ne boš govoril z menoj! Jaz sem skojevka. Sama vas ne
morem nikamor premestiti, z vami bom ostala do konca.«
Tako nam je govorila,
predlagala in nato tiho
zajokala naša bolničarka Mimica, dekle, staro
kakih 20 let. Nihče ni bil
proti njenemu predlogu.
Tista noč je bila dolga.
Nihče ni spal. Premišljevali smo in šepetali. Meni
je bila pred očmi slika
staršev in sestre, ki ne
bodo vedeli, kje leže moje
kosti. S Snojem sva nekaj šepetala, a ne vem, kaj. Vsi smo
bili napeti. Sami sebe smo obsodili na smrt, saj smo sklenili,
da imamo raje smrt od bolničarke. Umirili smo se šele, ko
se je zdanilo, saj so vsi govorili, da napadajo Italijani le zjutraj. Bolničarka je spraševala, če kdo kaj potrebuje. Večkrat
je šla z nekom tudi v sosednji rov, kjer bi se skrili in postrelili, če bi prišlo do odkritja jame. Na lestvi pri vhodu je stražil Vidmar, ki je imel puško in pet nabojev. Oborožena je
bila še Mimica, ki je šla večkrat k njemu na lestev, da sta
skupaj stražila, imela pa je pištolo in 20 nabojev. Razen
ranjencev, ki nas je bilo okoli 15, in Mimice je bil v jami še
Ernest Senčar, ki so ga partizani rešili, ko so pri Verdu napadli transport za Italijo. Trdil je, da ga muči revma, in je
doktorja Galo na kolenih prosil, naj ga ne odpusti iz bolnišnice, ampak naj ga pusti z nami v jamo. Doktor je končno
popustil. Senčarja je poznal tudi Smolnikar, ki ga je videl že
pred vojno večkrat v Ljubljani, kjer je po kavarnah in gostilnah igral na harmoniko. Pozno ponoči je Senčar rekel, da
gre sam ven na potrebo in da bo tako Mimici nekoliko olajšal neprijetno delo. Ko je bil že na lestvi, je nekdo rekel: »Le
pazi, da ne boš ušel!« Odgovoril je, da ne bo. Vendar ga ni
bilo nazaj. Mimica ga je šla ven iskat, a se je čez kakih 20
minut vrnila in povedala, da ga ni našla. Vso noč smo bili
spet napeti. Nekdo je rekel: »Morda nas pa ne bo izdal in ko
bo ofenziva mimo, se bomo spet preselili v barako.« Naslednji dan sta bila na lestvi pri vhodu na straži Vidmar in
Mimica. Okoli 15. ure smo zaslišali streljanje. Vidmar je
ustrelil največ trikrat, nekajkrat je Mimica, streljali pa so
tudi Italijani. Mimica se je nato hitro spustila po lestvi in
vprašala: »Tovariši, ali še drži, kar smo se dogovorili?« Vsi
smo odgovorili, da drži. Začela je streljati tovariše pri lestvi
in nato naprej okoli ob notranjem robu jame. Medtem se je
spustil po lestvi Ciril Vidmar, nameril puško v Vinka Smolnikarja in sprožil, a ga ni zadel. Nato si je naglo nameril cev
v srce, sprožil in padel mrtev. Mimica nas je streljala naprej,
vendar je bilo to zanjo preveč. Živci so jo izdali, roke so se ji
tresle in nekaj nas je zgrešila. Enega je držala za lase, da ga
ne bi zgrešila, pa ga je kljub temu. Trije ranjenci so ji pri
zoženem delu jame zaprli pot v drugi, razširjeni del. Klečali so, tiščali glave skupaj in zahtevali, naj jih ustreli. Mislim,
da je zadela vse tri, jih nato preskočila in se v ozkem delu
rova ustrelila, verjetno pa je še prej ustrelila Kužnika, ki je
bil v drugi jami. Potem je zavladala tišina. »Predajte se!« so
kričali zunaj. Smolnikar je rekel, da je spoznal po glasu Senčarja. Nismo se hoteli predati. Potem je priletela v jamo roč-
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na bomba. Iz teme se zasliši glas, jokajoč, tresoč, vpijoč, kot
otročji: »Mimica, daj še mene!« »Pojdi k Mimici, vzemi pištolo, boš še nas pobil,« se sliši glas iz drugega konca jame.
Pa je ta šel, prišel do onih treh, ki niso bili ne živi ne mrtvi.
Roka mu je visela še malo na koži, brada in lice krvavo, vrat
črn – to je naredila zadnja italijanska bomba. Zastal je za
trenutek, kot da nekaj premišlja. Oni trije so hropli in se
dušili, ker jih Mimica ni dobro zadela. Bilo mu je hudo, da
se tovariši mučijo, in jih je z zdravo roko stiskal za vrat,
dokler niso utihnili. Potem je šel v rov iskat Mimičino pištolo. Kmalu se je vrnil in dejal, da je ni, in nato je ves izčrpan
in obnemogel obležal poleg onih treh, še malo živ. »Predajte
se!« S Snojem sva ostala živa in vse to gledala. Kako si na
hitro vzeti življenje, ko nimaš kaj prijeti v roke? Snoj je odpel pas od hlač, si zadrgnil zanko okoli vratu in z roko vlekel
pas gor. Vprašal sem ga, kaj dela. Odgovoril je: »Obesil se
bom.« Na gladke stene ne moreš pritrditi pasu. Odložil je
pas in razbil ročno uro, da bi uporabil steklo, jaz pa ure nisem imel, pač pa le fotografije staršev, ki sem jih raztrgal,
skopal jamico, jih dal noter in zagrnil s prstjo. »Predajte se!
Predajte se, drugače boste vsi pocrkali!« V jamo se je spustil
izdajalec Senčar. Na glavi je imel čelado, ki ni bila italijanska, pač pa smo kasneje zvedeli, da francoska. Vprašal je,
kje imamo orožje. Nihče mu ni odgovoril. Napolnil si je
žepe s cigaretami, ki so bile tam za nas, ranjence. Nato je
vzel Vidmarjevo puško in jo nesel ven. Potem se je spustilo
v jamo kakih štiri do šest italijanskih vojakov in oficirjev. V
rokah so imeli pištole. Njihovo prvo vprašanje je bilo: »Dove
(kje) Mimica?« Pokazali smo in povedali, da je mrtva. Potem so nas pet, ki smo bili še živi, znosili iz jame; najprej
nekega mladega fanta, starega okoli 16 let, nato tistega, ki
mu je visela roka, tretji sem bil na vrsti jaz, nato pa še Snoj
in Smolnikar, ki je imel nogo v mavcu in so ga prinesli na
nosilih. Položili so nas na tla pri baraki – bolnišnici. Prva
dva – fanta, ki se je ves tresel od strahu, in tistega, ki mu je
visela roka – so položili nekoliko stran od nas ostalih treh in
ju nato pobili z rafalom iz brzostrelke. Snoja in mene so
naložili na muli, Smolnikarja pa na nosila in nas odvedli v
dolinico Mrtaloz, kjer so imeli že zvezanih 8 ljudi. Dejali so,
da so učitelji iz Loškega Potoka in da nas bodo vse jutri
pobili. Naslednje jutro pa so nas tri naložili na tovornjak in
nas odpeljali skozi gorečo Glažuto v Grčarice. Okoli polnoči
so nas tri zapeljali na pokopališče. Nebo je bilo jasno in
zvezde so migljale, kot da nam mahajo v slovo, grobovi in
spomeniki pa grozijo. Snoj pa je rekel: »Mejduš, britof! Tukaj bomo pa za vedno ležali.« Takrat pa je pripeljal za nami
motorist in ukazal: »Vsi nazaj.« Potem so jim prvič previli
rane, jih odpeljali v Ljubljano, jih zdravili in obsodili na
dosmrtno ječo. V italijanskih zaporih so bili do kapitulacije
Italije, nato pa so se spet kmalu vsi znašli v partizanih. Po
naključju je nato Vinko Smolnikar odkril v Dolenjskih Toplicah Ernesta Senčarja, ki je bil član partizanske kulturniške skupine v Gubčevi brigadi. V zdraviliški dvorani v Dolenjskih Toplicah se je 12. julija 1944 trlo ljudi, ki so prišli
poslušat sodno razpravo, na kateri je področno vojaško sodišče dolenjskega vojnega področja sodilo partizanu Ernestu
Senčarju »zaradi izdajstva partizanske bolnišnice okupatorju in zaradi dezerterstva«. Senčar, ki so ga domačini poznali,
saj je bil rojen v Dolenjskih Toplicah, je bil spoznan za krivega in obsojen na smrt. J. PRIMC (Dolenjski list, 16. 07. 1981,
letnik 32, številka 29)
Vlado Mohar
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NA KAMENGRIČ OB DNEVU MLADOSTI
25. maj je v preteklosti veljal za poseben praznik, dan
mladosti. To je bil dan jugoslovanske mladine, ki se je
praznoval na rojstni dan takratnega predsednika države Socialistične federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Glavni simbol praznika je bila štafeta
mladosti oziroma Titova štafeta (https://sl.wikipedia.
org/wiki/Dan_mladosti).
Pravijo, da si mlad toliko, kolikor se počutiš. To res
drži, še posebej če skrbiš še za redno kondicijo telesa,
za zdravje in dobro počutje. V KŠD Draga vsako leto
na ta dan skrbimo za dobro počutje, saj organiziramo

pohod. V soboto, 25. 5. 2019, se nas je samo peščica
pohodnikov iz Dragarske doline odpravila na pohod
na Kamengrič. Gospod Janko nas je prijazno odpeljal
z gasilskim vozilom PGD Trava na start pohoda. Malo
pohodnikov, a veliko dobre volje je bilo čutiti med
hojo. Na Kamengriču smo se odžejali, nato pa smo
nadaljevali hojo do Podpreske. Med potjo nas je ujel
dež, nismo se ustrašili ne močnega dežja ne grmenja in
strel, ampak smo urno nadaljevali pot do cilja, kjer nas
je naš podpredsednik Simon pričakal z dobrotami z
žara, ki se jih res nismo branili. Malo smo poklepetali,
spili še kakšno pijačo in se prijetno utrujeni poslovili.
Dan mladosti je minil. Praznovanje tega posebnega
dne bivše države tudi. Dogodek sodi že v našo zgodovino. Bojim se, da mineva tudi pomen naših »dragarskih« dogodkov, saj nas je vedno manj tistih, ki se
jih udeležujemo, sploh športnih. Kljub objavam, kljub
vabilom, ki jih dobijo tudi člani društva, se zmanjšuje
udeležba. Verjamem, da se v kopici lastnih obveznosti
težko najde čas za kaj drugega. Ampak ko tako pomislim – nekateri pa le vedno najdemo čas, vsaj za dogodke v kraju, in to brez izgovorov. In to že leta. Važna je
volja. Če je volja, je tudi cilj.
Za KŠD Draga predsednica Nevenka Dražetić
Foto: Nevenka Dražetić

VABILO
V nedeljo, 28. julija 2019, bo Društvo za ohranitev
spomina na partizansko bolnico Ogenjca pripravilo
tradicionalno proslavo v spomin na zločine italijanske
vojske med roško ofenzivo leta 1942 in tragedijo partizanske bolnice OGENJCA. Pričetek prireditve bo ob
11. uri.

Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na prireditvi
pri Ogenjci počastite spomin na tragične dogodke
pred 77 leti.

PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV
Štart pohoda bo ob 9. uri na TRAVI.
Trasa: Trava – zgornja Podplanina – Stari Kot, cerkev
sv. Roka – Travljanski vrh – Srednja vas – Trava

VABI
v soboto, 20. 7. 2019,
na 18. tradicionalni pohod:
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Na cilju bo za vse pohodnike pripravljen
topel obrok. In druženje.
Štartnina znaša 5 €:
vključuje topel obrok in pijačo.
Udeležba je na
lastno odgovornost!
Odmevi
Od
dmevi
mevi
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BALINANJE V NOVEM KOTU
V sredo, 01. maja 2019, na praznik dela in delavcev, smo
se v Novem Kotu zbrali na že devetnajstem turnirju v
balinanju in natančnem bližanju. Organizatorja prireditve sta bila KŠD DRAGA in Vaška skupnost Novi Kot
in Stari Kot. Namen dogodka je praznovanje prvega
maja, balinanje in predvsem druženje. Druženje, ko se
pogovorimo o tem, kaj smo doživeli v preteklem letu in
kakšne načrte imamo za v prihodnje.
Na obnovljenem balinišču se je zbralo sedem ekip: DU
DRAGA, JUNCI, KEMONT, KŠD DRAGA, RETJE, SOFIJA in ZGURANJCI. V ekipi RETIJ letos ni bilo Mirka
Moharja, ki ga žal ni več med nami. Pogrešali ga bomo.
Bil je športnik in oseba, ki je delovala pomirjujoče – dostojanstveno. Če se je na balinišču kdaj zaiskrilo, je znal
pomiriti strasti. Spomnili smo se ga z minuto molka.
Vodja tekmovalnega dela dogodka je bil Miha Lovšin iz
Sodražice. Nalogo je opravil s čisto »desetko«.
Kaj pomeni izraz FAIR PLAY, so nam demonstrirali
igralci iz ekip KEMONT in RETJE. Razmišljamo o tem,
da bi naslednjič podelili tudi pokal za FAIR PLAY.
Po zanimivem in napetem tekmovalnem delu se je prvega mesta veselila ekipa DU DRAGA. Nastopila je v postavi: Marjan Lavrič, Valentin Janeš, Vlado Ješelnik, Jože
Mikolič in Franc Tušek. Osvojili so tudi prehodni pokal,
ki je bil do sedaj dve leti na »varnem« pri ekipi RETJE.
Pokal je podelil predsednik Vaške skupnosti Novi Kot in
Stari Kot Franci Vesel.

Drugo mesto je osvojila ekipa SOFIJA, tretje pa ekipa
JUNCI.

Pokal za najboljšo v natančnem bližanju je osvojila Tina
Mohar iz ekipe RETJE. Pokal je podelil predstavnik
KŠD DRAGA Andrej Lavrič.

»Binklarce« so nam postregle z doma spečenim pecivom in odličnim bogračem, Ivica iz sosednjega Prezida
je pekel čevapčiče.
Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji,
pripravi in izvedbi dogodka.

Tekst in fotografije: Franci Vesel

DOLINA DRAGARSKA
Vedno znova me prevzame
ta dolina Dragarska,
kjer gozdovi in planine
vzpenjajo se do neba.
Vse vasice kot v nizu
biseri ste teh dolin.
In na mojo domačijo
v meni je še lep spomin.
Naj bo Lazec al´ Podpreska,
naj bo Draga al’ Srednja vas,
Podplanina, Pungert ali Trava
ali Črni Potok, zadnja vas.

Maj - junij 2019

Me kapelica pozdravi,
ko prihajam v svojo vas.
Tam na hribčku v Dragi fari
vse Marija varje nas.
Že od nekdaj tu prebiva
trden, zdrav slovenski rod.
Tu je naša domovina,
tu je moj preljubi dom.
Edo Drgan
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ŠD EXTREM Z DRŽAVNIMI PRVAKI
Futsal sezona se je za ŠD EXTREM končala zelo
uspešno. Z ekipama U15 in U17 smo končnico 1.
slovenske državne futsal lige (SFL) zaključili odlično,
saj je ekipa U15 nadigrala vse ekipe in osvojila naslov
državnih prvakov, njihov uspeh pa je s 4. mestom
dopolnila ekipa U17.
U-17
Ekipa U17 je po zelo dobrem začetku v končnici
slednjo nadaljevala bolj zadržano in si z nekaj zelo
pomembnimi izgubljenimi točkami zapravila mesto
med prvimi tremi ekipami v Sloveniji. So pa fantje v
celotnem prvenstvu dokazali, da so zrela ekipa in da
z nadaljnjim dobrim delom in zavzetostjo lahko v
prihodnjih sezonah ciljajo na sam vrh v SFL. Fantom in
trenerjema Matjažu Klevžetu in Mitji Miheliču iskrene
čestitke ob osvojenem 4. mestu v Sloveniji. V ekipi je
kar nekaj fantov iz Loškega Potoka, ki so pripomogli
k temu uspehu, in sicer: Miha Car, Maks Debeljak,
Lovro Debeljak, Damjan Knavs in Kristjan Mohar.
U-17 – KONČNICA SFL
1. krog ŠD Extrem
2. krog ŠD Extrem
3. krog Siliko Atet rent a car
4. krog ŠD Extrem
5. krog KMN Meteorplast
6. krog KMN Slovenske gorice
7. krog KMN Bronx Škofije
8. krog ŠD Extrem
9. krog Kebelj Avto Aleš
10. krog ŠD Extrem

4:2
5:4
2:1
4:2
1:9
4:2
4:2
2:7
1:5
8:1

KMN Slovenske gorice
KMN Bronx Škofije
ŠD Extrem
Kebelj Avto Aleš
ŠD Extrem
ŠD Extrem
ŠD Extrem
Siliko Atet rent a car
ŠD Extrem
KMN Meteorplast

KONČNO MESTO NA LESTVICI: 4., z 18 doseženimi točkami.

U-15
Ekipa U15 je končnico v SFL nadaljevala zelo zavzeto
in vse do zadnje tekme proti KMN Meteorplast v
Ljutomeru brez poraza. Odlična tekmovalna kondicija,
predvsem pa kolegialnost in povezanost so ekipo
pripeljale do naslova državnih prvakov. Vse zasluge
za ta veliki uspeh ekipe U15 pa gre pripisati trenerju
Srđanu Đorđeviču in pomočniku trenerja Matjažu
Klevžetu, ki sta uspela v ekipi ustvariti zelo velik ekipni
duh in zavzetost na tekmah. Iskrene čestitke fantom
in trenerjema za dosežen naslov! Ekipa ŠD EXTREM
U15 ima v svojih vrstah tudi najboljša strelca rednega
dela prvenstva U15 zahod, Andraža Gregoriča, in
najboljšega strelca lige za prvaka, Anžeta Žlindro. Za
ekipo ŠD EXTREM U15 so naslov državnih prvakov
dosegli: Andraž Gregorič (kapetan), Nik Ambrožič
(golman), Anže Žlindra, Patrik Korenjak, Tit Starc,
Luka Čop, Tomaž Lovrenčič, Aljaž Lovrenčič, Jure
Mate, Nejc Vetrih, Mihael Čop, Anže Oražem, Đorđe
Đorđević, Gašper Vidrih in trener Srđan Đorđević.
U-17 – KONČNICA SFL
1. krog KMN Oplast Kobarid
2. krog ŠD Extrem
3. krog KMN Slovenske gorice
4. krog KMN Bronx Škofije
5. krog ŠD Extrem
6. krog ŠD Extrem
7. krog KMN Tomaž Šic bar
8. krog ŠD Extrem
9. krog ŠD Extrem
10. krog KMN Meteorplast

0:0
5:4
10:13
4:4
8:3
6:4
3:7
13 : 2
7:0
6:1

ŠD Extrem
KMN Tomaž Šic bar
ŠD Extrem
ŠD Extrem
KMN Meteorplast
KMN Oplast Kobarid
ŠD Extrem
KMN Slovenske gorice
KMN Bronx Škofije
ŠD Extrem

KOČNO MESTO NA LESTVICI: 1., z doseženimi 23
točkami.

Med ekipami v kategoriji U17 je bil do zadnjega ogorčen boj za prvaka, v katerem je na koncu največ iztržila ekipa KMN BRONX iz Škofij, ki je postala državni
prvak. Drugo mesto je osvojila ekipa KMN Slovenske
gorice, tretje mesto pa ekipa Siliko Atet rent a car. Med
1. in 4. ekipo so bile le 4 točke razlike.

Med ekipami v SFL U15 je bil boj za prvaka odločen že
v predzadnjem kolu, ko je ŠD EXTREM premagal ekipo KMN Bronx Škofije. Drugo mesto je osvojila ekipa
KMN Meteorplast, tretje mesto pa ekipa KMN Oplast
Kobarid.

Tekma ŠD Extrem: KMN Meteorplast, U-17

Ekipa ŠD Extrem U15
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Naslov državnih prvakov v SFL U15, 4. mesto v SFL
U17 in 9. mesto v članski konkurenci v 2. SFL nakazuje na zelo dobro in zavzeto delo v ŠD EXTREM in
na strokovno delo trenerjev z ekipami, kar ostaja tudi
naše vodilo za prihodnje sezone.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo občinam in vsem
sponzorjem in donatorjem, ki nam s svojimi prispevki
in podporo omogočate strokovno in kvalitetno delo v
klubu in s tem tudi doseganje vrhunskih uspehov.

MLAJŠE SELEKCIJE V LOŠKEM POTOKU
V Loškem Potoku potekajo tudi treningi mlajših selekcij, in sicer U-7 in U-9. Otroci, ki delajo pod strokovnim vodstvom in budnim očesom enega najboljših
»futsalerjev« Tea Turka, zelo zavzeto trenirajo in vpijajo znanje, ki jim ga Teo daje. V ŠD EXTREM smo na
Tea Turka zelo ponosni in mu v naslednji sezoni želimo dobro počutje v novem klubu (Dobovec) in veliko
športnih uspehov.

Pridružite se nam! Prvi mesec vadbe v našem klubu ste
oproščeni plačila vadnine.
Za vse informacije smo vam na voljo preko naslednjih
povezav:
e- pošta: info@sd-extrem.si
spletna stran: www.sd-extrem.si
Facebook: @sportnodrustvo.extrem
mobilna številka: 040 / 708 - 033
Besedilo in foto: M. Klevže

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM IZ MEDNARODNEGA
TURNIRJA VIENNA OPEN – DUNAJ 2019
Dne 8.6. in 9.6.2019 je na Dunaju potekal mednarodni turnir Vienna Open 2019, ki se
ga je udeležilo prek 500 tekmovalcev iz 50 klubov in 11
držav v duo sistemu, borbah
in ne wazi.

Ekipa Sibor-Inotherm je na turnirju nastopila z 24 člani, ki so dosegli naslednje odlične uvrstitve:
– Enej Žagar in Anže GOLEŽ - duo U16 moški par
– 1. mesto
– Neli Podlogar in Jaka DIVJAK- duo U16 mešani
par – 1. mesto
– Laura Zajc in Jan Divjak - duo U14 mešani par – 3.
Mesto
– Nika Kotar in Neli Podlogar – duo u16 ženski par
– 2. mesto

Maj - junij 2019

– Gal Košir in Andraž Žlindra – duo u18 moški par
– 2. mesto
– Nejc Podlogar in Luka Čirovič – duo u18 moški par
– 1. mesto
– Nika Kotar in Luka Čirovič - duo u18 mešani par
– 1. mesto
– Tina Pelc in Sara Besal – duo člani ženski pari – 3.
mesto
– Anže Golež – borbe u14 do 60 kg – 1. mesto
– Vid Belič – borbe u 21 in člani do 94 kg – 2. mesto
– Andraž Žlindra - borbe u 18 do 73 kg – 1 mesto
– Laura Zajc borbe u14 do 52 kg – 3. mesto
– Jan Divjak borbe u14 do 42 kg – 2. mesto
– Sara Divjak in Neža Levstik – duo u16 ženski par
– 3. mesto
– Dorin Ofak – borbe u14 do 66 kg – 2. mesto
– Nika Kotar borbe u16 do 52 kg – 4. mesto
– Nejc in Matej Kotar - – duo u12 moški par – 3. mesto
– Tina Zajc in Nika Gornik - duo U12 ženski par – 5.
Mesto
– Hana Rus in Evelin Kožuh - duo U12 ženski par – 5.
mesto
– Tinkara Golja – borbe u14 do 44 kg – 2. mesto
– Tinkara Golja in Dorin Ofak- duo U14 mešani par
– 5. mesto
Ekipa SIBOR Inotherm je med 50 klubi dosegla visoko
5. mesto v ekipni razvrstitvi in 18 medalj.
Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR
Kočevje 13.6.2019
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USPEŠNA IZVEDBA TURNIRJA V MALEM NOGOMETU
V soboto, 25. maja, je na igrišču pri osnovni šoli na
Hribu v Loškem Potoku potekal turnir v malem nogometu »Loški Potok 2019«. Turnir je zgledno organiziral Futsal klub Loški Potok. Na njem je sodelovalo 14 ekip, med njimi tudi ena iz Prezida iz sosednje
Hrvaške. Ekipe so se v prvem delu tekmovanja med
seboj pomerile razdeljene v štirih skupinah. Najboljši
dve ekipi iz vsake skupine sta se po zaključenem skupinskem delu uvrstili v nadaljnje tekmovanje, kjer so
sledili izločilni boji. Po teh so se najboljše štiri ekipe
uvrstile v polfinale, v katerem je ekipa Okrepčevalnice
Šilc iz Dolenje vasi premagala ekipo ŠD Mlinše z rezultatom 4 : 1, ekipa AM-DE z Vrhnike pa je bila po
kazenskih strelih s 4 : 3 boljša od ekipe Galaktikov. Po
rednem delu se je srečanje namreč končalo z izidom 0
: 0. Poraženi ekipi iz polfinala sta za končno 3. mesto
izvajali samo kazenske strele, po katerih je bila boljša
ekipa ŠD Mlinše. V finalnem srečanju pa sta se pomerili ekipi AM-DE z Vrhnike in Okrepčevalnica Šilc iz
Dolenje vasi. Boljši so bili igralci ekipe AM-DE, ki so
zmagali z rezultatom 6 : 1. Končni vrstni red turnirja
je torej bil:
1. mesto je osvojila ekipa AM-DE z Vrhnike, ki je za
končno zmago prejela pokal, denarno nagrado v vrednosti 650 € ter praktično nagrado

2. mesto je osvojila ekipa Okrepčevalnica Šilc iz Dolenje vasi, ki je poleg pokala prejela še denarno nagrado
v znesku 300 € ter praktično nagrado

3. mesto pa je pripadlo ekipi ŠD Mlinše, ki je prejela
pokal ter denarno nagrado v višini 150 € in tudi praktično nagrado

Ob zaključku turnirja sta bila
proglašena tudi najboljši igralec in vratar. Za najboljšega
igralca je bil proglašen Klemen Duščak iz ekipe AM-DE, ki je iz rok organizatorjev turnirja prejel tudi pokal.
Pokal za najboljšega vratarja
pa je dobil Matej Češarek iz
ekipe Okrepčevalnice Šilc.
V celoti gledano je turnir odlično uspel. Kljub muhastemu vremenu – nogometaše
je med tekmovanjem kar
nekajkrat pošteno namočilo – so ekipe prikazale zelo
borbeno in kvalitetno igro,
zato so gledalci, ki se jih je ob
igrišču oziroma na tribuni v
času celotnega tekmovanja
zbralo kar precej, lahko spremljali izredno lepe dvoboje, v
katerih so svoje mojstrovine
pokazali tudi nekateri nogometaši, ki sicer nastopajo v
vidnih slovenskih prvoligaških futsal ekipah. Turnir pa
seveda ne bi mogel tako lepo
uspeti brez sponzorjev, ki so
nujno potrebni za organizacijo take prireditve in se jim člani futsal kluba najlepše zahvaljujejo. To so: OBČINA LOŠKI POTOK, RIKO EKOS
d. o. o., BENLES d. o. o, ANIS TREND d. o. o., SAMPRT
d. o. o., INTERSOCKS d. o. o., KEMONT AGV d. o. o.,
KG-DENT d. o. o., ERTL GLAS STEKLO d. o. o., OŽBOLT d. o. o., DIMNIKARSTVO OKIĆ, GOX - CENTER GIBANJA IN DOBREGA POČUTJA, DETA & CO.
d. o. o., THE NUTRITION.
Vinko Košmerl
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POROČILO O ČISTILNI AKCIJI V ŠEGOVI VASI

Vaška skupnost Šegova vas je dne 2. maja 2019 organizirala čistilno akcijo v Šegovi vasi z okolico, ki je potekala od 10. do 13. ure. Z udeležbo smo zadovoljni, saj
se je akcije udeležilo kar nekaj vaščanov Šegove vasi.
Še posebno moramo pohvaliti, da so v akciji sodelovali
tudi najmlajši, saj jih na takšen način ozaveščamo za
ohranjanje čistega in zdravega okolja.
Ob zaključku smo vsi skupaj ugotovili, da takšne in
podobne akcije spodbujajo sodelovanje in povezovanje ljudi, krepijo pozitiven odnos do prostovoljstva in,
kar je najpomembnejše, da ohranjajo našo občino lepo
in čisto.

Barbara Levstik Šega, predsednica VO Šegova vas

POSPRAVIMO SMETI
Vsakič me srce boli,
ko vidim vsepovsod smeti.
Pa naj bo to v gozdu,
ob cestah, igriščih
ali na vaških smetiščih.

Onesnaženi sedaj so morje,
zemlja in vesolje,
in ni treba, da imamo tudi mi
gozdove, travnike in ceste
povsod posute s smetmi.

Imamo kante, vreče in Mali Log,
a smeti ležijo vsepovsod.
Ko grem v gozd, vzamem vreče tri.
Ena je za gobe, dve sta za smeti.

Poskrbimo za okolje,
za ta prelepi potoški raj,
zato odlagajmo smeti
na za to ustrezen kraj.
Edo Drgan

Maj - junij 2019
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Aprilska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Zdolgočaseni boben. Najmlajši
so izdelovali ropotuljice. Na majski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili pravljici z
naslovom Škrbabober in barvali ilustracije iz knjige. Za naše zveste bralce smo pripravili naslednji
poletno obarvan izbor nekaterih knjižnih novosti!
MARIE FORCE
Videl sem jo stati tam
V družini Abbott se zgodi nova ljubezen,
ki jo glavna junaka skušata ohraniti
zase. V družini z devetimi sorojenci je to
skoraj nemogoče. Colton Abbott in Lucy
Mulvaney se skrivata pred drugimi. Toda
Coltonovi sorojenci takoj zaslutijo, da se nekaj dogaja, in
počasi začnejo sestavljati koščke sestavljanke. Lucy pa se
po drugi strani na vse kriplje trudi ohraniti skrivnost, saj
gre vendar le za kratkotrajno afero. Zato ne želi vpletati
okolice, še najmanj pa tistih, ki so jima blizu. Na primer
svoje najboljše prijateljice Cameron, ki se je pred kratkim
preselila v Vermont in si ustvarila dom z ljubeznijo svojega
življenja, Willom, Coltonovim bratom. Razpetost med New
Yorkom in Vermontom ter nenehna potovanja so naporni.
Zato se Lucy zelo veseli podaljšanega vikenda s Coltonom
v Abbottovi družinski hiši ob jezeru v Burlingtonu. Bo
njun vikend res samo njun ali bodo radovedni bratje začeli
rovariti za njima? Še posebej, ker imata Will in Cameron
ta konec tedna enake načrte. Kaj se zgodi s skrivnostno
romanco, ko ni več skrivnost? Izgubi privlačnost? Ali se
lahko nekaj, kar je sprva mišljeno kot kratkotrajna zabava,
spremeni v kaj resnega?

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS
Pobegla nevesta
Lucy Jorik je prijazna, pridna in odgovorna.
Nikoli ni spravila družine v zadrego, saj je
njena mama ena najvplivnejših žensk na
svetu. Zdaj pa na¬redi prav to. Tik preden
dahne da najpopolnejšemu moškemu,
slavnemu golfistu, ga pusti pred oltarjem in na motorju
pobegne z neznancem. Pred škandalom se umakne v
hišico ob jezeru. Daleč proč od družine in prijateljev ima
končno čas razmisliti, kaj si resnično želi. Toda njen mir
najprej zmoti zvedavi deček, ki se redno smuka okoli hiše,
in za njim še zvezdnica resničnostnega šova. Še bolj pa v
Lucy budi radovednost privlačni motorist, lastnik njenega
začasnega doma, ki o sebi noče razkriti prav ničesar, naj
Lucy še tako vrta vanj.

CATHERINE BATESON
Rain May in kapitan Daniel
Deklica Rain se po ločitvi staršev z mamo
preseli iz mesta na podeželje. Babičina hiša
je zelo stara in nujno potrebna obnove. Ima
zanemarjeno staro dvorišče in škripajoče
podstrešje, različne divje živali pa rinejo vanjo
in tam puščajo svoje sledi. Edina svetla lučka v novem okolju
je zabaven in rahlo čudaški enajstletni sosed Daniel, ki piše
dnevnik, obožuje Zvezdne steze in samega sebe imenuje
Kapitan. Bo njuno zavezništvo zdržalo tudi, ko se bo Rain
udomačila v novi šoli? Zabavna knjiga odpira pomembna
vprašanja o prijateljstvu, o odnosih med ločenimi starši in
predvsem navdihuje mlade, naj si upajo biti taki, kot so v
resnici, četudi štrlijo iz povprečja.

MARY KUBICA
Pridna punčka
Pridna punčka je prvenec, ki vas bo s svojo
napeto zgodbo, polno negotovosti, zasvojil in
razkril, da v na videz popolni družini ni nič
tako, kot se zdi.
Neki večer pride Mia Dennett v lokal na zmenek s svojim
fantom, s katerim nista v resni zvezi. Potem ko se ta ne
prikaže, Mia precej nepremišljeno odide s skrivnostnim
neznancem. Sprva se zdi Colin Thatcher precej varen za
afero za eno noč. Izkaže pa se, da je to, da je šla k njemu
domov, največja napaka v njenem življenju. Colin se odloči,
da svoje žrtve ne bo predal v roke naročniku ugrabitve, pač
pa jo odpelje v kočo sredi ničesar. Medtem Mijina mama
Eve in inšpektor Gabe Hoffman bijeta bitko s časom in jo
neutrudno iščeta. Vendar prav nihče ne pričakuje čustvenih
zapletov, ki bodo sesuli svet te družine do temeljev.

STEPHEN KING
Revolveraš
Revolveraš je prva knjiga v seriji Temni stolp,
epski pripovedi o večnem boju med dobrim in
zlom, v kateri se prepletajo številni literarni žanri
in ki velja za magnum opus Stephena Kinga.
Mož v črnem je bežal čez puščavo in revolveraš mu je sledil.
Tako se začenja saga o Rolandu Deschainu iz Gileada,
zadnjem še živečem revolverašu v magičnem vzporednem
svetu, ki pa v nekaterih pogledih srhljivo spominja na
našega. Rolandov edini cilj je ujeti moža v črnem in
obvarovati sloviti Temni stolp, središče vseh vesolj, preden
bo prepozno. Njegov svet je, kot pravijo, že šel naprej. Vojne
so iztrebile številna mogočna ljudstva, celotna mesta so
izginila brez sledu, še celo sonce včasih vzhaja na severu in
zahaja na vzhodu.

CELESTE NG
Prikriti plameni
V bogati ameriški soseski z ličnimi hišami
in negovanimi tratami živi družina
Elene Richardson. Ko se mednje vseli
samohranilka Mia, se hitro zamajejo temelji
družinskega ravnovesja. Bolj kot vdor
drugačnosti v njihova na videz idilična življenja pa sosesko
usodno zaznamuje odločitev para, da posvoji dojenčico
kitajsko-ameriških korenin. Soseska se razdeli na dva
tabora. Elenina sumničavost kmalu preraste v obsedenost,
ki bo družinama prizadejala nepopravljivo škodo.
S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvan pregled
nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico
Loški Potok! Čim lepše in prijetneje preživite letošnje poletje,
odpočijte si od vsakodnevnih skrbi in obveznosti ter se z
napolnjenimi baterijami podajte novim izzivom naproti! Radi
in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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V SLOVO

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej,
naprej živijo,
so in tu ostanejo.

ZAHVALA
ob izgubi dragega moža, očeta, ata, pradedka in strica

ALOJZA LAVRIČA
GOČEVEGA iz Travnika 84 a
(3. 7. 1934–28. 4. 2019)

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

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

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste z nami delili njegovo zadnje slovo.
Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče
ter darovane svete maše. Hvala tudi molitveni skupini
vaščank Travnika.
Hvala zdravstvenemu osebju, gospodu župniku, delavcem Komunale Ribnica ter potoškim pevcem.
Naj počiva v miru!
Žalujoči: vsi njegovi

Maj - junij 2019
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(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!
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