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

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

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

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

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografi ja na naslovnici: Zračni posnetek Srednje 
vasi v Loškem Potoku z razgledom proti Hribu.

Avtor: Igor Novak

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

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

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

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

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 2. december 2019.

OBVESTILA

ODMEVI

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

Stanovanje
Kvadratura 
stanovanja

Lokacija
Pogled 
stanovanja na

Višina mesečne 
najemnine

1 131,86 m2 pritličje sever in zahod 379,75 €

3 92,24 m2 mansarda sever in zahod 300,28 €

4 92,54 m2 mansarda sever in vzhod 300,46 €

PAR. BOKS 12,60 m2 klet 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
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

ŽUPANOVA STRAN

katerega financira Elektro Ljubljana. Planiramo, da 
bomo v letošnjem letu do Bele vode položili cevi in 
zgradili manjši, 10m3 vodohran, ki bo v primeru 
potrebe zagotavljal tudi požarno vodo. Črpališče in 
ostalo opremo, ki je potrebna za delovanje vodovodnega 
sistema, pa bomo zagotovili v proračunu za prihodnje 
leto, tako da bodo v letu 2020 tudi prebivalci Bele 
vode imeli na voljo vodo iz javnega vodovoda. Zdaj se 
oskrbujejo iz vodnjakov.

Kot sem že omenil, se bo Elektro Ljubljana lotil 
pokablitve (polaganja kabla v zemljo) celotne trase 
daljnovoda od Loškega Potoka do Jelenovega žleba. Od 
tam do Ribnice je daljnovod že vkopan. Poleg tega bodo 
čez cesto kamnoloma zgradili preklopno postajo, tako 
da bodo lahko preklapljali daljnovode daljinsko in ne 
več ročno na daljnovodnih drogovih kot do sedaj. To 
pa pomeni, da bo v primeru izpada enega daljnovoda 
preklop izveden v nekaj sekundah in ne bo potrebno 
pošiljati intervencijske službe iz Sodražice. S pokablitvijo 
daljnovoda računamo tudi na bistveno bolj zanesljivo 
oskrbo v primeru naravnih nesreč (žled, vetrolom), saj 
ne bo več izpostavljen vremenskim vplivom.

Ena pomembnejših investicij, ki nas čaka v prihodnih 
letih je obnova ceste od Hriba do konca Travnika. Na 
tej trasi se po projektu ruši šest objektov, od tega štiri 
hiše, od tega dve že dalj časa nista v uporabi. Lastniki 
omenjenih objektov so dobili cenitve, ki jih je izvedel 
sodni cenilec. Lastniki, s katerimi sem se pogovarjal so 
s cenitvami zadovoljni, večina jih je tudi že podpisala 
pogodbe za prodajo teh objektov in pripadajočih 
zemljišč. Te objekte so premerili tudi projektanti, ki 
bodo izdelali projekte za rušitve. Vse omenjene stroške 
bo pokrila država, saj gre za državno cesto. Seveda pa 
bo občina tudi morala krepko seči v blagajno, saj bo 
pločnik, javna razsvetljava in precejšen del instalacij, ki 
bodo položene v cesto (vodovodne cevi, v manjšem delu 
kanalizacija, meteorna kanalizacija) investicija občine. 
Če peljete čez Travnik dovolj počasi, lahko na cesti 
vidite rdeče pike, ki po projektu predstavljajo sredino 
obnovljene ceste. Ta investicija ne predstavlja izboljšanje 
stanja zgolj za prebivalce Travnika, pač pa tudi za vse 
prebivalce dragarske doline. Ker bo v času gradnje preko 
Travnika moten promet, bomo lahko za osebni promet 
(če bo seveda to potrebno) naredili obvoz po delu zgoraj 
omenjene trase vodovoda za Belo vodo, nad Travnikom, 
kjer pot že obstaja, del pa bi bilo potrebno še zgraditi 
in nato po obstoječi poti mimo vodohrana Dednik do 
Hriba. Ta pot pa bi bil lahko del bodoče kolesarske poti, 
za katero naj bi bila v prihodnosti na voljo EU sredstva.

Naj ob koncu čestitam vsem občankam in
občanom ob občinskem prazniku, 

ki ga Občina Loški Potok praznuje v oktobru. 

Ivan Benčina, župan

V letošnjem poletju smo bili 
preko sredstev obveščanja 
večkrat opozorjeni, da 
je potrebno vodo iz 
vodovodnega sistema 
Loški Potok preventivno 
prekuhavati. Razlog za to 
je bila povečana motnost 
vode. Enota v kateri merimo 
motnost je NTU,  v ozadju 

pa se skriva angleška kratica ob kateri se človeku lahko 
zavozla jezik. Kakorkoli, za več opozoril ni razlog to, da 
bi se kakovost vode letos poslabšala. Pač pa Zavod za 
javno zdravstvo zahteva, da se uporabnike od 1.1.2019 
obvešča, da je potrebno vodo preventivno prekuhavati, 
če pride do motnosti večje od 1 NTU. Prejšnja leta je 
veljalo, da se obvešča, če je motnost nad 4 NTU. Svetovna 
zdravstvena organizacija je mnenja, da motnost do 4 
NTU ni problematična, naša zakonodaja pa je glede 
tega mnogo bolj ostra. Tudi tu smo »pametnejši« od 
drugih. Namreč, če je motnost 10 NTU, kar je lahko 
zdravju škodljivo, bomo deležni enakega obvestila 
kot za 1 NTU. Pa ni motnost sama po sebi škodljiva 
za zdravje. Problem je v tem, da je pri veliki motnosti 
tako kloriranje kot obdelava vode z UV žarki manj 
učinkovito.

Okoli vode sem se razpisal že v prejšnjih Odmevih, 
ko še ni bilo panike zaradi kerozina, ki je iztekel iz 
poškodovanega vagona na krasu, niti nismo bili deležni 
toliko obvestil o prekuhavanju. Naj omenim le bistvo. V 
dveh letih naj bi začeli uporabljati za oskrbo z vodo novo 
vrtino na Hribu, ki ne spada med kraške vodonosnike 
in bo težava z motnostjo po zagotovilih strokovnjakov 
preteklost, pa še voda bo mnogo bolj kvalitetna.

Če se boste peljali iz Travnika proti Sodolu, boste na 
levi strani ceste opazili izkop. Gradbena dela za priklop 
zaselka Bela voda na javno vodovodno omrežje, so 
namreč v polnem teku. Okoli 200 m vodovodne cevi 
je že položene, tudi preko regionalne ceste. Priklop za 
Belo vodo je narejen na vodovodno cev, ki napaja javni 
vodovod na Lazcu, Podpreski in Dragi. V večjem delu bo 
v istem izkopu tudi kabel električnega 20kV daljnovoda, 
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AKTUALNO

VABIMO VAS

na javno razgrnitev predloga modelov 
množičnega vrednotenja nepremičnin,

ki bo v prostorih Občine Loški Potok v času
od 01. 10. 2019 do 30. 10. 2019

V tem času bo ogled modelov dostopen tudi na 
spletnem portalu https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

Zainteresirani občani in druge fizične ter pravne 
osebe lahko v tem času podajo svoja pisna mnenja in 

pripombe na razgrnjene modele na predpisanih 
obrazcih GURS, ki so na voljo na portalu 

https://www.mvn.e-prostor.gov.si, na občini ali 
geodetski upravi.

Pisno utemeljena pripomba, vezana na 
vrednostno cono, se odda na občini.

Pripomba, vezana na drugi element modelov, 
se pošlje na Geodetsko upravo RS, Zemljemerska 12, 

1000 Ljubljana, ali na vrednotenje@gov.si.

Rok za oddajo pripomb je od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019.

V času razgrnitve bo GURS za območje naše in 
ostalih občin organiziral tudi javno predstavitev 

modelov vrednotenja 

dne 17. 10. ob 10. uri v prostorih občine Litija, 
Jerebova ulica 14, Litija, in

18. 10. 2019 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za 
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Župan občine Loški Potok                                                                                                    
Ivan Benčina, l.r.

TURISTIČNA PATRULJA V LOŠKEM POTOKU
Medijska hiša Svet 24 je letošnje poletje organizirala 
poletno turistično patruljo, v kateri je sodelovalo 
16 občin, med njimi tudi občina Loški Potok. 13. 7. 
2019 sta Loški Potok obiskali sestri Aleksandra in 
Anastazija iz Makedonije, ki študirata v Sloveniji. 
Njuna naloga je bila, da sta si v ciljni občini poiskali 
prenočišče in preverili ostalo turistično ponudbo v 
kraju ter o tem podali končno oceno. Zanimalo ju 
je predvsem delovanje turistično-informacijskega 
centra, kulinarična ponudba v naši občini ter ponudba 
športnih dejavnosti, rekreacije, zabave in kulturnih 
vsebin (na sam dan obiska). Ocenjevali sta tudi spletno 
stran kraja in znamenitosti, splošno urejenost in 
videz kraja, gostoljubnost in prijaznost gostiteljev ter 
dostopnost z javnim prometom. 

Aleksandra in Anastazija 
sta si za prenočevanje 
v Loškem Potoku 
rezervirali sobo v 
Kulturno-turističnem 
centru. Ob svojem 
prihodu sta povedali, 
s katerim namenom 
sta prišli v Loški Potok 
in da želita videti čim 
več znamenitosti. S 
pomočjo nekaterih 

prostovoljcev in posameznih predstavnikov društev 
smo jima predstavili večje znamenitosti in turistično 
ponudbo v našem kraju. Tako jima je v soboto 
dopoldne Vlado Mohar ob sprehodu na Tabor 
razložil zgodovino naše občine, skupaj so si ogledali 
farno cerkev sv. Lenarta in uživali v  razgledu na 
okoliške vasi. Aleš Bambič jima je povedal vse o 

opazovanju medveda in fotolovu v organizaciji Lovske 
družine Loški Potok. Z Vinkom Košmerlom sva jima 
predstavila park kulturnikov in pomembne osebnosti 
Loškega Potoka. Skupaj smo odšli na kosilo v gostilno 
pri Kapcu, nato pa na ogled zasebne etnološke zbirke 
k Jaki Bartolu v vasi Travnik. V soboto popoldne sta si 
Aleksandra in Anastazija želeli ogledati še notranjost 
potoške osnovne šole. Bogdana Mohar jima je prijazno 
predstavila delovanje šole in vrtca v Loškem Potoku, 
dekleti pa sta bili navdušeni nad opremljenostjo 
igralnic in učilnic. Spoznavanje naše občine sta 
nadaljevali v nedeljo zgodaj zjutraj, ko so ju lovci peljali 
na opazovalnico medveda. Po končanem opazovanju 
sta dekleti pozajtrkovali in se nato z Blanko Bartol 
odpravili v Retje. Tam sta si ogledali cerkev sv. Florijana 
in Retijsko uvalo. Z Vinkom Košmerlom sva ju nato 
peljala na ogled partizanske bolnice in spominske koče 
pri Ogenjci ter na vrt Lidije in Petra Knavsa na Hribu. 
Po sprehodu na vrtu in prijetnem klepetu z lastnikoma 
smo odšli na kosilo v gostišče Ana. Nato smo se 
povzpeli še do planinskega doma na Kamengriču. Ker 
ob nedeljah v Loškem Potoku ni javnega prevoza, je 
Vinko dekletoma ponudil možnost, da ju pelje prav do 
Ljubljane. Dekleti sta predlog hvaležno sprejeli in tako 
smo naše druženje zaključili v Ljubljani. 

Po ocenah študentk iz Makedonije je občina Loški 
Potok v turistični patrulji zbrala 87 točk in si v končni 
razvrstitvi deli sedmo mesto skupaj z občino Mežica. 
Več o samem obisku Aleksandre in Anastazije v Loškem 
Potoku in njunih vtisih ter turistični patrulji pa si lahko 
preberete na spodnji povezavi: https://novice.svet24.si/
clanek/novice/turisticna-patrulja/5d30188709896/ne-
znam-opisati-obcutkov-srce-mi-je-bilo-kot-za-stavo.

Tatjana Begič
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IZ POSLANSKIH PISARN

ZA VAS, DRAGI DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANI

ZA POVRNITEV ZAUPANJA

Že dlje časa se ukvarjamo z zastojem 
postopkov pri izgradnji druge cevi 
karavanškega predora. Približno polovica 
ga je na naši in polovica na avstrijski 
strani. Postopki v obeh državah so se začeli 
istočasno. Medtem ko so na avstrijski strani 
izkopali že več kot polovico predora, se 

na naši, slovenski strani vladajoča politika še vedno 
ukvarja z izbiro izvajalca. Daleč najcenejši ponudnik, 
sicer turško podjetje, ki je bilo prvotno izbrano in 
ki bi predor naredilo za 30 mio. € ceneje kot ostali 
ponudniki, kljub dobrim gradbenim referencam po 
mnenju državne revizijske komisije ni bilo primeren 
ponudnik. Pritožniki so na tak ali drugačen način uspeli 
»zminirati« izbor, a tudi po novem razpisu je bilo taisto 
turško podjetje krepko cenejše od konkurence. Samo da 
mimogrede omenim, Turki so ponudili zelo podobno 
ceno kot avstrijski izvajalec za avstrijsko stran. Resorna 
ministrica Alenka Bratušek sicer vehementno trdi, da 
se ne bo pustila izsiljevati gradbeni mafiji, da podpira 
najugodnejše in najboljše izbore izvajalcev, istočasno 
pa ne ukrene prav ničesar, da bi najustreznejši izvajalec 
dobil naročilo in realiziral projekt. Vse to dela za nas, 
dragi državljanke in državljani. Podobno se dogaja pri 
začetku del na drugem tiru proge Divača–Koper. Tudi tu 
najugodnejši ponudnik za projekt Glinščica ne more ali 
ne sme dobiti posla. Tudi tu so bili predragi ponudniki 
v pritožbi uspešni. Zaradi nekaj centimetrov je bil 
razpis razveljavljen. Novi bo objavljen, ko bo mogoče. 
Tudi tu se ministrica Alenka Bratušek ne bo pustila 
izsiljevati gradbeni mafiji. Tako nekako je povedala na 
tiskovni konferenci. Vse to zaradi nas, dragi državljanke 
in državljani. Vlada ne stori praktično ničesar, da bi 
spravila število nevarnih zveri na primerno raven. Zakaj 
bi morali imeti pri nas ravno toliko medvedov, kot 
jih ima npr. več kot 20-krat večja in redkeje poseljena 
Švedska? Podobno je pri drugih zvereh. Minister za 
okolje Simon Zajc odločbe za minoren odstrel volkov in 
medvedov le s težavo izdaja. Ne prepričajo ga ne protesti 
kmetov, ne poklane domače živali na sicer zavarovanih 

Zgodovina nam je pokazala, kam lahko skraj-
nosti pripeljejo Evropo, če jih pravočasno ne 
zaustavimo. Na evropskih volitvah smo se 
odločali med tistimi, ki zagovarjajo radika-
lizacijo Evrope, in tistimi, ki želijo v Evropi 
ponovno vzpostaviti medsebojno zaupanje. 
Migracije, populizmi in podnebne spre-

membe ogrožajo Evropo in ljudi, ki v njej živimo. Trdno 
verjamem v prihodnost Evropske zveze, a za varno in 
uspešno krmiljenje po razburkanem morju bo potrebno 
veliko poguma. Potrebne so korenite spremembe, sicer 
se nam lahko zgodi sesutje in ponovitev scenarija iz ne-
kega izjemno mračnega obdobja. V NSi imamo jasno 
predstavo o tem, kakšno Evropo želimo. Želimo si var-
no in urejeno demokratično zvezo, ki je v službi svojih 
ljudi in ne elit. Želimo si, da Evropa ostane močna zveza 

pašnikih, niti ne poklane domače živali v naseljih. T. i. 
naravovarstvena stroka je vsemogočna. Le sreča je, da 
še ni nastradal kakšen prebivalec ali otrok. Ampak vse 
to počnejo zaradi nas, naše sreče, dragi državljanke in 
državljani. Vladnemu norčevanju na južni meji ni videti 
konca. Namesto da bi vse razpoložljive varnostne sile 
angažirali na tej meji, s čimer bi preprečevali vdore 
ilegalcev in jih zmanjšali na minimum, se vse varnostne 
aktivnosti koncentrirajo v notranjosti, v zaledju. Meja 
ostaja v večjem delu nebranjena. Da kurirji, vodiči in 
špediterji lahko opravljajo svoje kriminalno delo in ob 
tem še na črno »kasirajo«. Med »švercarji« se je znašla 
tudi Belokranjka, kandidatka SD za evropsko poslanko 
in prva vinska kraljica Slovenije Lidija Mavretič. Ko pa v 
zaledju »odkrijejo« kakšno skupino nevarnih ilegalcev, 
pa se začne akcija s sirenami, policijskimi kombiji in 
helikopterji. Ob tem nastajajo še nepotrebni in visoki 
stroški s prevozi, nastanitvami, preskrbo, azilnimi 
postopki in morebitnimi vračanji na Hrvaško. Seveda, 
če prej ne pobegnejo iz azilnega doma. Za to stanje nista 
krivi ne policija in ne vojska, kriva je izključno vladajoča 
politika – stališča in odločitve Šarčeve LMŠ, Židanove 
SD, Bratuškove SAB, Erjavčevega DeSUS-a in Levice. 
Meja se brani na meji, ne v Ribnici ali Kočevju, Ilirski 
Bistrici, na Ptuju ali v Ljubljani. A to, da je narobe prav, 
dela ta oblast za nas, dragi državljanke in državljani. 
Tudi kadrovanje te oblasti je milo rečeno čudno. Že prej 
omenjeni minister za okolje Zajc (SMC) je za direktorico 
ARSO imenoval mag. Liljano Kozlović (SMC), sedaj 
pa namerava za inšpektorja za okolje predlagati dr. 
Dragana Matića (SMC), sicer zgodovinarja. On bo tisti 
strokovnjak, ki bo podpisoval odločbe o deponijah, 
onesnaženjih, posegih v prostor, ukrepih za izboljšanje 
stanja, sanacijah in še o množici drugih zadev. To bo 
počel za nas, dragi državljanke in državljani. Ja, ta oblast 
dela diametralno nasprotno od tistega, kar bi od nje 
pričakovali. A ne spreglejte, da to počne za nas, dragi 
državljanke in državljani. 

 Jože Tanko, poslanec
podpredsednik državnega zbora

držav s skupnim imenovalcem, kjer se lahko skupaj in 
brez ovir razvijamo v močno gospodarstvo na eni stra-
ni in obenem ohranjamo občutek za sočloveka na drugi 
strani. Verjamem, da bo Evropska komisija vzpostavila 
nov učinkovitejši migracijski načrt, s katerim bo poru-
šeno zaupanje med članicami EU povrnila. Razumem 
ljudi, ki so jezni na EU in čutijo, da je Bruselj le za elite, 
ki se ukvarjajo same s sabo. A temu je potrebno naredi-
ti konec. In verjamem, da bo nova predsednica Evrop-
ske komisije Ursula von der Leyen začela s postopki za 
uveljavitev t. i. novega zelenega načrta, s katerim bo EU 
kljubovala vse bolj nevarnim podnebnim spremembam. 
Tem se bom kot članica odbora za okolje, javno zdravje 
in varnost hrane še posebej posvetila.

Ljudmila Novak, evropska poslanka
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ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLI SE SPET POVEČUJE
Lepi, sončni poletni dnevi so za 
nami. Počitnic je konec. Upam, da 
ste jih starši s svojimi otroki dobro 
izkoristili predvsem za stvari, kjer ste 

dali lahko možgane na pašo, in si nabrali novih moči 
za novo šolsko leto 2019/2020, v katerega smo že kar 
dobro zakorakali. 

Letos smo v prvi razred vpisali kar 19 učencev in je to 
največji razred na šoli. Vse prvošolce smo ob koračnici 
v spremstvu devetošolcev slavnostno sprejeli v šolski 
telovadnici, kjer jim je bila slavnostno podeljena 

Spodnja tabela prikazuje število učencev zadnjih petnajstih let.

Šolsko leto
Loški Potok Podpreska SKUPAJ

oddelki učenci oddelki učenci oddelki učenci

2004/2005 12 198 1 3 13 201

2005/2006 11 182 1 4 12 186

2006/2007 10 170 1 7 11 177

2007/2008 9 159 1 6 10 165

2008/2009 9 149 1 8 10 157

2009/2010 9 154 1 6 10 160

2010/2011 9 145 1 7 10 152

2011/2012 9 141 1 7 10 148

2012/2013 9 144 1 5 10 149

2013/2014 9 141 1 4 10 145

2014/2015 8 132 1 7 9 139

2015/2016 9 130 1 6 10 136

2016/2017 9 133 1 6 10 139

2017/2018 9 130 1 6 10 136

2018/2019 9 136 0 0 9 136

2019/2020 9 145 0 0 9 145

rumena rutica. Za popestritev so poskrbeli pevci 
šolskega pevskega zbora in lanski učenci 4. razreda z 
gledališko predstavo. 

S tolikšno generacijo so se po dolgem času številke začele 
obračati navzgor. Tako imamo prvič po šestih letih v 
šoli spet čez 140 otrok. Tudi v vrtcu imamo zadnja leta 
polnih pet oddelkov, kar pomeni med 80 in 90 otrok. 
Očitno te številke kažejo na to, da je manj odseljevanja 
mladih družin. Menim, da je to spodbudno tako za 
šolo, kraj in občino. Na take podatke upamo tudi v 
prihodnjih letih, kar pa je seveda odvisno od vseh nas.
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Prvi šolski dnevi so za vse nas nekaj posebnega, najbolj 
seveda za otroke in starše. Spremeni se tudi dogajanje 
v kraju, posebej okrog šole. Poveča se promet, število 
peščev, kolesarjev …, torej vseh udeležencev v prometu. 
Zato je pomembno, da v prvih dneh šole zagotovimo 
tudi večjo pozornost na tem področju. 

učencev v prometu. Na tem mestu se za sodelovanje 
vsem lepo zahvaljujem.  

V času pouka pa se tudi prosti čas učencev bolj preseli v 
okolico šole. Torej se otroci s starši ali brez njih pogosteje 
zadržujejo v bližini šole, na igrišču in na otroških 
igralih. Tukaj želim izpostaviti uporabo otroških igral 
v popoldanskem času. Ta so prednostno namenjena 
otrokom v vrtcu in šoli. Se pa zavedamo, da drugih igral 
v kraju ni, zato so odprta tudi v popoldanskem času, ko 
jih je mogoče uporabljati po 16. uri, ko se zaključijo vse 
dejavnosti v šoli in vrtcu. Se pa moramo zavedati, da 
na ta način velikokrat pride do nepravilne uporabe in 
celo poškodovanja igral. Na to pa moramo biti pozorni 
prav vsi, kajti že naslednje jutro lahko ta uničena igrala 
uporabljalo naši otroci v vrtcu in pride do nesreče. Tega 
si pa nihče ne želi. Zato je prav, da se ta igrala uporabljajo 
za to, za kar so namenjena. Uporabljajo naj jih predvsem 
mlajši otroci, ob odhodu z igrišča pa poskrbimo tudi 
za red in čistočo. Imamo lepo urejeno šolo in vrtec ter 
njuno okolico. Na vseh nas je, da poskrbimo, da tako 
ostane čim dlje časa. Verjamem, da nam bo uspelo. 

Naj na koncu vsem učencem zaželim uspešno šolsko 
leto 2019/2020, otrokom v vrtcu čim več odkrivanja 
novega ob prijetnem počutju in staršem konstruktivno 
sodelovanje s šolo in vrtcem. Samo s skupnimi močmi 
in sodelovanjem lahko naše otroke dobro pripravimo 
na prihodnost.

Ravnatelj
Andrej Starc

CEPLJENJE ODRASLIH IN OTROK PROTI KLOPNEMU 
MENINGOENCEFALITISU
V programu cepljenja in zaščite z zdravili je opredeljeno, 
da se z letom 2019 začne rutinsko cepljenje proti klop-
nemu meningoencefalitisu (KME) za odrasle in otroke.

Priporočljivo cepljenje proti KME se opravi s tremi od-
merki cepiva pri odraslih in otrocih.

Pri odraslih, ki so ali bodo v letu 2019 dopolnili 49 
let starosti (rojeni v letu 1970), se bo izvajalo cep-
ljenje proti KME s tremi odmerki v breme obvezne-

ga zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Cepiva ne bo 
potrebno plačati. 

Vsi, ki se boste odločili za cepljenje, v začetku oktobra 
pokličite v ambulanto za dogovor.

Za otroke, rojene v letu 2016, se pravi stare tri leta, 
pa bo možnost cepljenja ob sistematskem pregledu, 
predvidoma v mesecu oktobru.

Jerneja Žagar, dms

V ta namen v sodelovanju s Policijsko postajo 
Ribnica, s Svetom za preventivo in varnost v cestnem 
prometu občine Loški Potok in Združenjem šoferjev 
in avtomehanikov POŠ-TEL organiziramo varstvo v 
cestnem prometu pri prehodu za pešce in avtobusni 
postaji. Že vrsto let to delo opravlja Stanko Modic v 
sodelovanju s policisti. V letošnjem letu so se tej akciji 
ob začetku šolskega leta v območju PP Ribnica pridružili 
tudi župani občin. Tako je en dan tudi naš župan Ivan 
Benčina sodeloval pri varovanju in varni udeležbi naših 
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OGLED POKLICEV NA MOS CELJE
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica je v 
četrtek, 12. septembra 2019, že šesto leto zapored peljala 
osmošolce in devetošolce iz OŠ Ribnica, Sodražica in 
Loški Potok na ogled "ulice obrtnih poklicev", ki jo je 
na 52. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju pripravila 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Na paviljonu Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo 
je predstavnike občin in OOZ Ribnica gostil državni 
sekretar za malo gospodarstvo, gospod Franc Vesel. 
Beseda je tekla o gospodarstvu, predvsem o situaciji 
v naših treh občinah. Glede na to, da je gospod Vesel 
Sodražan, nam je zaupal nekatere izkušnje, s katerimi 
se je kot politični novinec srečal pri svojem delu.

Učence so spremljale 4 svetovalne delavke, na avtobusu 
pa so se nam pridružili tudi ravnateljice in ravnatelj  
osnovnih šol, predstavniki treh občin in direktorica 
RC Kočevje Ribnica d. o. o.

Ulica obrti je predstavila 12 poklicev, v večini so se 
učenci lahko poskusili v posameznih spretnostih. 
Učenci, svetovalne delavke in ravnatelji so dobili tudi 
podrobne informacije o poklicnih šolah, o štipendira-
nju, o izvajanju učne prakse in o možnostih zaposlitve. 

Po "ulici obrti" je celotna skupina obiskala razstavni 
paviljon podjetja Inotherm iz Prigorice. Gospod Bojan 
je predstavil podjetje, proizvodni program in potrebe 
podjetja po določenih poklicnih profilih. Za učence 
je bil poseben izziv odpiranje vrat na dotik, vsi pa 
smo občudovali izvirne dizajne vhodnih vrat. Sledila 
sta tudi skupno fotografiranje in debata, kako »kul« 
podjetje imamo v Ribnici.

Po krajšem ogledu še ostalega sejma smo se zadovoljni 
vračali domov. Glavni namen obiska je bil v celoti 
izpolnjen, »odrasli« pa smo si bili enotni, da so taki 
dogodki koristni za vse. 

OOZ Ribnica bo vsekakor nadaljevala s tako prakso, 
še posebej po komentarju svetovalnih delavk, da 
se učenci na našem koncu kar pogosto odločajo za 
tehnične poklice. 

Zapisal: Pavel Hočevar

Foto: Franc Lesar



9Avgust - september - oktober 2019

KULTURA

CELOSTNI PEDAGOŠKI PROGRAM GALERIJE MIKLOVA HIŠA
V letu 2017 je Galerija Miklova hiša prijavila evropski 
projekt z naslovom Celostni pedagoški program Galerije 
Miklova hiša. V galerijski instituciji se je namreč kazala 
vedno večja potreba po programu, ki bo publiko 
seznanjal z likovno in kulturno dediščino kraja. Projekt 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V mesecu aprilu smo odprli razstavo Umetnost je!/Iz 
Likovne zbirke Galerije Miklova hiša. V okviru razstave 
smo za učence prve triade osnovne šole zasnovali 
pedagoške programe, ki sledijo trenutnim smernicam 
na področju pedagogike ter se vsebinsko in tematsko 
navezujejo na aktualne učne načrte. Učenci so si v 
okviru celostno zasnovanega programa v pedagoški 
sobi ogledali animirani film Umetnost je zame! in 
raziskovali razstavo v galeriji. Preko pogovora, nalog 
in ugank smo jim skušali približati sodobno likovno 
umetnost in jih spodbuditi h kreativnemu razmišljanju 
in razvijanju lastne interpretacije razstavljenih likovnih 
del. V nadaljevanju pedagoškega programa so učenci 
v kiparskem oz. slikarskem ateljeju spoznavali prostor 
ustvarjanja, se prelevili v umetnika in ustvarjali. 

V dobrih dveh mesecih 
izvajanja se je 
pedagoških delavnic 
udeležilo skoraj 900 
učencev. Bolj kot samo 
število udeleženih pa 
nas veseli dejstvo, da so 
učitelji program ocenili 
kot kakovosten, saj 
omogoča nadgradnjo 
znanj preko ustvarjanja, kreativnega razmišljanja 
in aktivnega sodelovanja. Program tako predstavlja 
dobrodošlo popestritev rednega učnega procesa. 
V mesecu juniju smo obiskali okoliške vrtce in jim 
predstavili animirani film Umetnost je zame! ter izvedli 
ustvarjalno delavnico. V okviru projekta smo zasnovali 
tudi medgeneracijsko delavnico z naslovom »V galerijo 
z babico in dedkom«. Udeleženci so si pod vodstvom 
akademske slikarke Karmen Bajec ogledali razstavo in 
se podali na lov za umetniškim zakladom. Spoznavanje 
galerije in ustvarjalni program smo ponudili tudi 
pripadnikom ranljivih skupin. Veseli nas, da je bil odziv 
udeležencev dober. 

Želimo si, da bi pedagoške programe v prihodnjem 
šolskem letu še dodatno nadgradili in oblikovali 
vsebine, ki bodo namenjene tudi učencem višjih 
razredov osnovne šole, srednješolcem in odraslim. 

Stik z živo umetnostjo želimo ponuditi širši javnosti in 
ljudi z različnimi obrazstavnimi programi seznanjati 
s sodobno umetnostjo in lokalno likovno kulturno 
dediščino. Zavedamo se, da lahko kulturno dediščino 
ohranjamo in varujemo tudi z vzgojo in izobraževanjem. 

Nina Rojec, Galerija Miklova hiša

V okviru celostno zastavljenega pedagoškega programa 
je bil najprej zasnovan animirani film z naslovom 
Umetnost je zame! Glavna protagonista filma, ribniška 
bajeslovna junaka Ribica in Velikan, gledalca popeljeta 
v galerijski prostor Miklove hiše, kjer s pomočjo del iz 
likovne zbirke Galerije Miklova hiša gledalca seznanita 
z osnovnimi likovnimi in umetnostnozgodovinskimi 
pojmi. V nadaljevanju smo v pritličju Miklove hiše 
uredili pedagoško sobo. V tem kreativno zasnovanem 
prostoru, domovanju Ribice in Velikana, so na voljo 
različni ustvarjalni pripomočki in družabne igre, ki 
igralca na zabaven način seznanijo z ribniško likovno 
zbirko in likovno umetnostjo nasploh. Soba je odprta 
po urniku galerije, vabljeni vsi, ki si želite ustvarjanja. 

Poleg družabnih iger, namenjenih mlajši publiki, 
je bila zasnovana tudi družabna igra »galerist«, ki 
je namenjena odraslim. Izdali smo tudi didaktično 
ustvarjalno publikacijo Umetnost je! Publikacija 
vsebuje pravljico o Ribici in Velikanu v galeriji, v 
drugem delu pa številne ustvarjalne naloge, s pomočjo 
katerih bralci spoznavajo različne likovne tehnike in 
likovne pojme. 
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DELOVNA AKCIJA V NOVEM KOTU
Vaške skupnosti so med drugim dolžne poskrbeti tudi 
za izgled vasi. Dobri gospodarji to kmalu opazijo. V 
zgornjem delu naše vasi, ki ga včasih kdo poimenuje 
»Kurja vas«, so kot mejniki na robu dveh manjših 
domačij rastle mogočne smreke. Desetletja so širile 
velike krošnje in debele veje. Kar dozorele so!

Akcije se je udeležilo veliko krajanov v starosti od pet 
do osemdeset let. Franci je v jutranjem zboru prisotne 
lepo nagovoril in za vsakega je že imel pripravljeno 
razporeditev dela. Po kavici in pesmi smo se lotili 
zahtevnega dela. Ena skupina vaščanov je ostala pri 
vaškem domu, kjer so pripravljali drva za zimo, druga 
skupina pa se je spopadla s čiščenjem porušenega 
drevja. Delo ni bilo lahko. Otežila ga je visoka prerasla 
trava. Dokler niso traktorji z raznimi priključki opravili 
svojega, grablje niso imele nobene moči. Kosilnice z 
diski so klestile tintovje, srobot in visoko trnje.

Kljub vročini, ki je pošteno nažigala, se je iz ure v uro 
videl urejen napredek. Kjer poprimejo za fizično delo 
mladi moški, lahko rečemo: NI, DA NI. Z golimi rokami 
so pulili dolge korenine malinovja, plevela in metali 
na traktor. Poskrbljeno je bilo za žejo in lakoto. Ob 
usklajenosti vaščanov in dobri organizaciji akcije se je 
opravilo naporno, težaško delo. Počiščen teren je dobil 
čisto drugačen, kultiviran izgled. Prav bi prišla še ena 
gasilska vaja, da bi se vse te smeti zažgale. Tudi skupina 
»drvarjev« je bila pridna. Polena so v skladovnice 
zložena tako precizno, da nima miš kje gnezditi.

Priznamo, da smo utrujeni sedli k skupnemu kosilu, ki 
je prav vsem teknilo. 

Kljub veliki koristi, ki se je opravila na tem delu vasi, pa 
vsak poseg v naravi poruši neko naravno ravnovesje. 
Desetletja stara drevesa so bila pravi pristan za mnoge 
ptice. Morda se to malo čudno sliši za naš kraj, kjer se 
razrašča gozd, je pa dejstvo.

Opravljeno delo lahko potrdimo z rekom, da je v 
slogi moč in da se po jutru dan pozna. Tega dne se 
je po naključju tod mimo pripeljal naš župan g. Ivan 
Benčina. Presenečen je bil nad videnim. Prijazno je 
pristopil do delovnih skupin, se malo pogovoril in 
nadaljeval svojo pot.  

Za Vaško skupnost Novi Kot in Stari Kot

Irena Klepac 
Foto: Franci Vesel in Franc Ješelnik

Iz ruševin, kjer sta nekoč stali manjši hiši, so pognali 
vrbe in drugo ščavje. Lastniki so daleč, oskrbniki so 
dovolili, da se vse to zaraščanje lahko počisti. Že v 
aprilu so vaščani opravili posek in les odstranili. Ostali 
so veje, manjša debla in vsa ostala navlaka. Predsednik 
vaške skupnosti se je v dogovoru z vaščani odločil, da 
se vsa zadeva temeljito počisti in da kraju primeren 
izgled. 
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VAŠKA SKUPNOST TRAVNIK 

OD MALNOV

Tako kot že mnogo let od davnega leta 1943 smo se 
tudi letos Travničani spomnili na 31. julij. Na vasi »pri 
Jerneju« smo se zbrali zvečer po 18. uri, kjer smo se 
potem družili pozno v noč. Udeležba je bila več kot 
odlična, obiskal nas je tudi župan Ivan Benčina. Letos 
je bil po dolgem času ob travniškem prazniku na vasi 
spet kres. Pripravili so ga otroci iz vasi, ki so se v dneh 
priprave lepo zabavali. Nekoliko smo jim pomagali 
tudi odrasli. Videti zadovoljstvo na obrazu otrok, ko 
smo zakurili kres, je bilo več kot dobra pohvala za 
opravljeno delo. Za veliko otrok je bil to prvi kres. Ko 
sem bil jaz mlajši, je bila navada, da je ob prazniku za 
prvi maj vsaka vas imela svoj kres. V nekaterih vaseh 
jih je bilo celo več, zadnjih nekaj let pa je tudi ta običaj 
v Loškem Potoku pozabljen. Škoda, ob kresu smo se 
otroci vedno zabavali. 

Seveda na vasi ni 
manjkal mlaj, ki so 
ga postavili fantje iz 
PGD Travnik. To je 
zdaj že tradicija po 
dogovoru vaške skup-
nosti in PGD Travnik. 
Mlaj postavimo tako 
za praznik dela ob 1. 
maju kot tudi ob va-
škem prazniku, ki je 
vsako leto 31. julija.

V Travniku ne spimo. 
Dela se. Čez poletje 
smo očistili »lovilce« 
pri požiralniku. S tem 
je bilo kar nekaj dela. 
Ker je minilo že kar 
nekaj časa od tedaj, ko 
so bili lovilci nazadnje 
očiščeni, in ker je bilo 
v tem času tudi nekaj 
poplav, so bili le-ti 
precej polni zemlje in 
vej. Vse za dobro vasi 
in našega prelepega 
travniškega polja.

Kakšen mesec nazaj 
pa se je začel še eden 
večjih projektov, vo-
dovod Bela Voda. Va-
ška skupnost se je stri-
njala s traso izgradnje 
vodovoda proti Beli 
Vodi. Kasneje naj bi 
na tej trasi nastala tudi 
nekakšna obvoznica 
mimo vasi Travnik pa 

Od Malnov čez polje
potok se vije.

V strugo ujet je,
ga božajo trave in ive.

Na mirni gladini
zrcali se gozd in nebo,

pomirja šumenje njegovo
vznemirjeno dušo, telo.

Nekdaj poganjal je
mlinska kolesa,

tudi danes izgine v globine
brez slovesa.

Ko razbesni se nebo,
naraste, preplavi zemljo,
ljudi pa navda s skrbjo,

da še vas pod vodo ne bo.

Ko sonce posije,
ne traja prav dolgo,
ko vrne se v strugo,

med trave in ive.

Edo Drgan

tudi prebivalci Bele Vode 
bodo tako imeli direkten 
dostop do Travnika. Iz-
gradnja tega vodovoda 
je pomemben projekt 
za naš kraj. V današnjih 
časih si težko predsta-
vljamo, da obstajajo go-
spodinjstva, ki niso po-
vezana na vodovodno 
omrežje. Izgradnja že 
poteka. Vaška skupnost 
ni izvajalec tega projekta, 
smo pa z veseljem po-
magali, kolikor je v naši 
moči.  

Besedilo: Mitja Lavrič, 
Foto: Marko Lavrič, Mitja Lavrič
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Zadnjo nedeljo v juliju, to je 28. 7. 2019, smo se zopet 
spominjali tragičnih in težkih trenutkov 2. svetovne 
vojne – roške ofenzive na območju Loškega Potoka. 
Spomin nas je namreč popeljal na pot ranjencev, ki so 
tragično končali svoj boj v jami Ogenjca sredi temnih 
gozdov Velike gore. 

Od teh dogodkov je minilo 77 let. Vendar pa je 
potrebno na to vedno znova opominjati, kaj lahko 
pohlep po tujem ozemlju, pohlep po moči in želja po 
nadvladi naredi posamezniku in skupnosti, narodom 
in državam. Ogenjca pa nas uči tudi zavednosti in 
pripadnosti narodu, vere vanj in želje po tem, da se 
narod in jezik ohranita. Danes si težko predstavljamo, 
da bi sami zbrali toliko poguma in šli namesto v zapor 
ali ujetništvo raje v smrt, kot so to na Ogenjci storili 
ranjenci in njihova bolničarka Mimica.

Žal nam letos vreme ni bilo naklonjeno, močno je 
deževalo, a se je kljub temu zbralo kar lepo število 
obiskovalcev, ki so s svojo prisotnostjo naredili ta 
spomin še veličastnejši.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil prvi predsednik 
samostojne Republike Slovenije Milan Kučan. 
Poudaril je pomen Ogenjce oziroma dejanj, ki so jih 
tu storili ranjenci, in med drugim povedal, da je lahko 
Ogenjca prispodoba za celotno medvojno dogajanje v 
Sloveniji. Razdvojenost slovenskega naroda je krojila 
podobo Slovenije med vojno in tudi po njej. Poudaril 
pa je, da upa, da smo Slovenci dovolj močni, da bomo 
nekoč postavili stvari na svoja mesta in se vsak pri sebi 
spravili z dejanji preteklosti.

Pozdravni nagovor je imel župan občine Loški Potok, 
ki je vsem prisotnim izrekel dobrodošlico v Loškem 
Potoku oziroma na Ogenjci, čeprav v bolj slabem 
vremenu, in nam zaželel prijetno počutje.

V bogatem kulturnem programu so sodelovali pevci 
pevskega zbora Ljubitelji ljudskega petja Golovec - 
Ljubljana, ženski trio Odsev iz Rakeka, recitirali pa sta 
Jana Šega in Majda Rački. 

Danes sta nas tukaj zbrali sla spoštljivega spomina in 
prepričanje, da tragedija, ki se je zgodila na Ogenjci, ne 
sme utoniti v pozabljenje. Zato, ker je del naše skupne 
zgodovine! Tiste, ki se po svoji tragičnosti uvršča v 
izkustvo človeštva in njegovega neuklonljivega hotenja 
po svobodi. Hotenja, ki je tako zelo silovito, da postane 
ob njem vprašanje, kako veliko žrtev bo zahtevalo, 
manj pomembno.

Daleč nazaj v zgodovini so si morali na to vprašanje 
odgovoriti Špartanci. V bitki pri Termopilah, v kateri 

Zaključno besedo pa je sedaj že tradicionalno imel 
predsednik Društva za ohranjanje spomina na 
partizansko bolnišnico Ogenjca Jakob Bartol, ki se je 
iskreno zahvalil vsem, tako govorcem in nastopajočim 
v kulturnem programu kot tudi vsem drugim, ki so 
pomagali narediti uspešno prireditev, in prav posebno 
vsem obiskovalcem, ki so zbrali moč in pogum, da so v 
slabem vremenu prišli na Ogenjco. Poudaril je moč in 
sporočilo Ogenjce: »Tudi danes smo obudili spomine 
na pretekle tragične, a vendar junaštva polne dogodke 
in ponovno je med nami zaživelo sporočilo, da so 
ljudje, ki verjamejo v svoja prepričanja in so sposobni 
storiti to, kar je storila bolničarka Mimica, vedno 
junaki in da so tisti, ki teptajo vsa načela humanosti, 
kot so to storili tu na Ogenjci, le veliki strahopetci, ki 
jih mora zgodovina zavreči, pa naj si prizadevajo za 
karkoli drugega.«

OGENJCA

GOVOR MILANA KUČANA

Avtor fotografi je: Daniel Divjak

Po zaključeni slovesnosti je sledilo družabno srečanje, 
ki je bilo kljub dežju prijetno in sproščeno. Tudi zato, 
da se sreča kakšnega znanca sli pa spozna kakšnega 
novega, se na Ogenjco konec julija vedno radi vračamo.

Irma Grbec

so branili svobodo Grčije pred Perzijci, so padli do 
zadnjega moža. Ni jih pokončala zla vojna sreča ali 
premoč sovraga. Padli so, ker se je našel izdajalec, 
ki je v zameno za bogastvo Perzijce pripeljal svojim 
rojakom za hrbet. O junaštvu Leonidasovih vojščakov 
že stoletja priča napis, ki pravi: »Pojdi, mimoidoči, 
in povej Špartancem, da tukaj ležimo pokopani, 
ker tako je veleval ukaz domovine.« V skalo vklesan 
napis postavlja njihovo žrtev zelo visoko na etičnem 
merilu. V nasprotju z njimi je izdajalec Efijalt postal 
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prispodoba za skrajno zavržno dejanje. Stari Grki z 
etičnim vrednotenjem dejanj niso imeli težav.

Od takrat se je dejanje, ki ga poznamo iz antike, 
ponovilo še velikokrat. Na žalost tudi tukaj na 
Ogenjci. Ranjeni partizani niso mislili nase in na svoje 
življenje, ko so se upirali okupatorskim sovražnikom, 
ki so skrajno grobo in zločinsko posegli po narodovi 
svobodi in obstoju. Po lastni odločitvi so raje izgubili 
življenje kot podlegli sovražniku. Izdal jih je človek, ki 
so ga do tistega usodnega dne imeli za svojega tovariša.

Ogenjca je lahko prispodoba za celotno medvojno 
dogajanje na Slovenskem. Nasproti sta si stali dve 
odločitvi, dve izbiri. Odločitev za upor, za svobodo, 
za boj proti osvajalcem, ki so razkosali domovino in 
slovenstvu hoteli vzeti prihodnost, in na drugi strani 
odločitev za sodelovanje z osvajalcem. To so dejstva. 
Razlogi in motivi za prvo ali za drugo odločitev so 
drugotnega pomena in ne morejo služiti kot opravičilo. 
So dejanja, ki se jih opravičiti ne da.

Med odločitvijo ranjenih partizanov na Ogenjci in 
ravnanjem njihovega domnevnega tovariša ni mogoče 
potegniti vrednotnega enačaja. Nič, tudi vojna kot 
presežno zlo z vsemi svojimi strahotami, ki surovo 
preizkušajo človekov značaj, izdajstva moralno ne 
more upravičiti.

Slovenci smo v najbolj herojskem obdobju, v katerem 
smo zaradi upora in boja kot narod obstali, morali 
plačati velikanski davek. To se nam je dogodilo. Pustilo 
je tudi mnoge tragične posledice, ki jih nosimo vse do 
današnjih dni in bremenijo življenje celo najmlajših 
generacij. Kot zrel narod bi morali to preteklost končno 
vzeti nase kot svojo in jo sprejeti kot del naše skupne 
preteklosti, se spraviti z njo.

Spraviti se s preteklostjo seveda ne pomeni enakega 
vrednotenja vsega, kar se je v njej dogajalo. Ne more biti 
vseeno, kaj bomo Slovenci v svoj zgodovinski spomin 
vklesali kot vrednoto. Kolaboracija, sodelovanje z 
okupatorjem in sovražnikom ne morejo biti vrednota.

Če bomo končno premogli moči, da napravimo ta 
zahtevni korak, potem bo tudi dostikrat izrečeno 
obžalovanje, da je brat dvignil roko nad brata, dobilo 
svojo pravo vsebino in v njem ne bo vrednotnega 
relativiziranja dejanj enega ali drugega z mislijo na 
njihove različne motive. Takrat bo svojo vrednotno 
vsebino in smisel dobil tudi spomenik na Kongresnem 
trgu v Ljubljani. Spomeniki, ki so bili žrtve nedavne 
mazaške akcije, pa bodo postali pomnik in opomnik 
nekega odmaknjenega časa naše preteklosti. In nič več. 

Prej ali slej bomo ta korak stopili. To moč premoremo! 
Pokazali smo jo pred časom, ko smo povojne poboje 
prepoznali kot povsem zavržno dejanje.

Smrt in pieteta do mrtvih razlike izniči. Za majhen 
narod, kot je slovenski, je bilo smrti preveč. Onkraj 
groba smo res vsi enaki. Vendar to ne pomeni 
izenačevanja poti do groba in spregledovanja, kaj 
smo bili in kaj smo počeli v času življenja. Vrednotno 

zavračanje kolaboracije ne izključuje obsodbe 
marsičesa zavrženega, kar se je dogajalo v imenu 
upora in varovanja pred sovražniki. Pa vendar je 
čas, da temeljno resnico o takratnih izbirah končno 
sprejmemo, se naučimo z njo živeti in jo ponotranjimo 
kot svojo.

Kar je bilo, tega ni mogoče spremeniti. Se je pa iz tega 
mogoče veliko naučiti za prihodnost. Ponos nad tem, 
kar smo Slovenci zmogli v času NOB, ko je bil naš 
narod velik zaradi svojega prispevka k zmagi nad zlom 
fašizma, je skupaj z našo odločitvijo za samostojnost 
in obrambo naravne pravice slehernega naroda do 
samoodločbe vir naše samozavesti in poguma tudi za 
prihodnost. Je moralna legitimacija, ki jo imamo pred 
zgodovino, pred svetom in pred prihodnostjo.

Prihodnost nam žal ne daje zagotovil, da nas ne 
čakajo nove preizkušnje in izzivi. Politično sovraštvo, 
nestrpnost, sovražni govor, nacionalna izključljivost, 
rasizem in namerno sejanje strahu doma in v naši 
bližnji soseščini zahtevajo opreznost. Slišati je 
opozorila, da pretiravamo, ko govorimo o nevarnosti 
oživljanja fašizma, češ da so države, na katere mejimo, 
demokratične, da jih vodijo demokratične vlade. 
Da, res, a kogar je enkrat pičila kača, ta se vrvi boji. 
Previdnost in občutljivost ob znamenjih oživljanja 
fašizma, ki nam je povzročil toliko gorja, nista nikoli 
odveč.

Navsezadnje se proti oživljanju fašizma borijo tudi 
vlade in politične grupacije v skoraj vseh formalno 
demokratičnih državah. Fašizem, kot smo ga poznali 
mi iz našega nekdanjega spopada z njim, se ne vrača 
v isti obliki. Vrača pa se z istim ciljem. Ogroža mir in 
sožitje, sistematično razgrajuje ustanove demokracije 
ter posledično vodi v kaos, barbarstvo in spopad 
svetovnih razsežij.

Zato je tako pomembno, da ohranjamo EU kot 
skupnost narodov, v kateri gradimo skupen varen dom 
prav zaradi tragičnih izkušenj 2. svetovne vojne in 
katere temeljna vrednota je prav antifašizem.

Občutljivost za rušenje tega temelja, prepoznavanje 
nevarnosti in spopadanje z njo na ravni EU in v vsaki 
od njenih članic je visoka zahteva, ki jo upravičeno 
postavljamo tudi pred naše novoizvoljene poslance v 
evropskem parlamentu.

Tragični dogodki, ki so se zgodili tukaj pred tričetrt 
stoletja, imajo v naši zgodovini velik pomen, imajo pa 
močno sporočilno vrednost, tudi če gledamo nanje z 
današnje perspektive. Življenje ima svoj neprekinjen 
tek, ki ga povsem razumemo šele s pogledom nazaj. 
Junaki, o katerih govorijo v skale tu okoli vklesana 
imena, zaslužijo, da se jim poklonimo s spoštljivim 
spominom in hvaležnostjo.

Spoštovani, ker letos mineva 100 let od priključitve 
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom, dovolite, da končam govor s 
prekmursko modrostjo: »Dugo živej, šteri za domovino 
mrjé.« Hvala.
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ORATORIJ 2019 – »IMAŠ MOČ«

Letošnji Oratorij, ki je potekal od 30. 6. 2019 do 7. 7. 
2019, je govoril o šibkem pastirčku po imenu Peter 
Klepec. Vrstniki, ki so bili močnejši, so se ves čas 
norčevali iz njega, zato je Peter prosil Boga za pomoč, 
da bi se jih lahko obranil. Bog ga je uslišal in mu 
podaril nadnaravne moči in od tistega dne so se ga vsi 
vaščani bali, vendar Klepec ni bil slab fant in jim je 
vse odpustil. Moč je uporabil v koristne namene, tako 
da je ljudem okrog sebe pomagal ter napravil njivo 
zase in svojo mater, da sta se lahko sama preživljala. 
Iz zgodbe so se lahko otroci veliko naučili, predvsem o 
potrpežljivosti in odpuščanju. Vsakemu, ki dela dobro, 
se dobro vrača. 

Se je pa na oratoriju poleg vsakodnevne zgodbe 
odvijalo tudi veliko drugih zanimivih stvari. Vsak 
dan smo imeli kateheze in se pogovarjali o odnosih 
do sočloveka, prijaznosti in kako si moramo med 
seboj pomagati. Kasneje smo imeli delavnice, ki so si 
jih otroci izbrali sami. Vsak dan so obiskali drugo, na 
voljo pa so imeli: izdelovanje zapestnic, lovilca sanj, 

namizne družabne igre, zabavna očala, igri ribolov 
in bobna. So se pa otroci vedno zelo veselili velike 
igre, ki je bila vsak dan zadnja na programu in najbolj 
zanimiva.

V sredo smo se odpravili na izlet. Najprej smo imeli sv. 
mašo v Starem trgu ob Kolpi, nato pa smo se odpravili 
v Osilnico, kraj, kjer je živel Peter Klepec. Tam nam 
je gospa Cvetka Vesel povedala še nekaj stvari o 
Petru Klepcu, nam pokazala, kje teče Kolpa in mejo s 
Hrvaško, nato pa smo se šli kopat v reko Čabranko in 
se prav prijetno ohladili. 

Oratorij smo zaključili v nedeljo, 7. 7., pri sveti maši. 
Letos je bilo število prijavljenih otrok na oratorij 
najvišje, saj jih je bilo kar 71. Zanje je skrbelo 13 
animatorjev. Prav vsem skupaj se najlepše zahvaljujemo 
za izvedbo tega lepega tedna. No, pa se spet vidimo 
prihodnje leto!

Rebeka Janežič

LOKALNO
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IZLET DRUŠTVA SOŽITJE RIBNICA

LETOVANJE 2019, ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D. O. O.

V soboto, 22. 6. 2019, smo imeli izlet. Pot nas je vodila 
do kraja Šmarje - Sap, kjer smo se ustavili na prvi 
jutranji kavici. Ko smo se okrepčali, smo pot nadaljevali 
do romarske cerkve v  Zaplazu. Ogledali smo si čudovite 
mozaike patra Rupnika. Ker je začelo deževati, smo se 
posedli pod lipo in prisluhnili naši vodički. Nato smo si 
ogledali Marijin studenec, ki ga ljudje navadno imenujejo 
»žegnani studenec«. Vodi pripisujejo zdravilno moč, 
še zlasti za očesne bolezni. Blizu Šentruperta smo si 
ogledali Deželo kozolcev, muzej na prostem, kjer imajo 
razstavljenih 17 kozolcev iz cele Slovenije. Najstarejši 
je krit s slamo. Vodička nam je pripovedovala, kako 
je kmet včasih sušil seno. Tudi iz naših krajev izhajajo 
ostrnice, predhodnice kozolca.

V Mokronogu smo imeli kosilo, nato pa smo pot 
nadaljevali do vasi Gomila. Tam imajo mini živalski 
vrt. Lastnik nas je popeljal po ranču. Videli smo 
kamelo, risa, zajce, emuje, prepelice, osličke, petelina, 
kokoši, vietnamskega prašička in še druge živali. Imajo 
tudi veliko igral za otroke. Domov smo se vračali mimo 
Žužemberka, Dvora, Kočevja in Ribnice.   

Od 23. 7. do 31. 7. je na Debelem rtiču letovalo 80 otrok. 
Spletla so se nova prijateljstva in ustvarili nepozabni 
spomini. Za veliko otrok sta bila dan supanja in izlet z 
ladjico do Izole med najlepšimi doživetji.  

Naš izlet je vodila gospa Ajda Kljun. Lepo se ji zahva-
ljujemo za lep izlet.                    

Tomaž Košir (uporabnik VDC Ribnica)  

Zahvala vsem, ki so prispevali, da so naši otroci doživeli 
lepe počitnice, predvsem pa podjetju Inotherm d. o. o.

OZRK Ribnica

Foto: arhiv MZL Debeli rtič

LOKALNO
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GASILSTVO

NASTOP EKIP GZ LOŠKI POTOK NA DRŽAVNI ORIENTACIJI 
GASILSKE MLADINE
V prejšnji številki glasila Odmevi smo pisali o regijskem 
mladinskem tekmovanju v gasilski orientaciji, ki 
je potekalo v Retjah. Tokrat je na vrsti državno 
tekmovanje. Naj spomnimo, da se z regijskega na 
državno tekmovanje, ki pomeni najvišji nivo, uvrstita 
prvi dve ekipi vsake od šestih kategorij. Iz naše gasilske 
zveze se je uvrstilo 5 ekip, to so pionirke (PGD Mali 
Log), pionirji (PGD Travnik), mladinke (PGD Mali 
Log), pripravnice (PGD Retje) in pripravniki (PGD 
Retje).

Vsem ekipam čestitamo za nastop na državnem 
tekmovanju, posebne pohvale pa gredo seveda ekipi iz 
Malega Loga. Na koncu pa moramo pohvaliti tudi vse 
mentorje, ki z uspešnim delom na področju mladine 
gasilstvo peljete naprej. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Sašo Lavrič,

predsednik mladinske komisije GZ Loški Potok

Državno tekmovanje pride vsako leto na vrsto po 
poletnih počitnicah, in sicer drugi ali tretji vikend v 
septembru. Letos je bilo izvedeno v soboto, 14. 9., na 
smučišču Kope, ki se nahaja na Koroškem, točneje nad 
Slovenj Gradcem. 

Tekmovanja smo se udeležili s štirimi ekipami, ena 
ekipa je nastop zaradi drugih obveznosti odpovedala. 
Na državni orientaciji v vsaki kategoriji nastopa do 
34 ekip, saj je v Sloveniji 17 gasilskih regij, torej je 
konkurenca zelo zahtevna. In v tej zahtevni konkurenci 
so se vse naše ekipe ponovno odlično izkazale, ena 
pa je izstopala. V Gasilski zvezi Loški Potok imamo 
namreč državne podprvakinje gasilske orientacije v 
kategoriji pionirk. To je ekipa PGD Mali Log, ki je z 
2. mestom izboljšala najboljše uvrstitve potoških ekip 
z državne orientacije in poskrbela za tretji pokal v naši 
zvezi in za drugega v svojem društvu. Leta 2012 so 3. 
mesto zasedle pionirke iz Retij, leta 2013 pa pionirke 
iz Malega Loga. Ostale ekipe so v svojih kategorijah 
zasedle 16. (pripravnice PGD Retje), 23. (pionirji PGD 
Travnik) in 28. mesto (pripravniki PGD Retje). S tem 
se je ciklus tekmovanj gasilske orientacije v letu 2019 
zaključil. Orientacija se spet vrne spomladi naslednje 
leto, do takrat pa bo gasilska mladina zaposlena z 
drugimi dejavnostmi in tekmovanji.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Stran društva upokojencev
Včeraj smo še hodili okoli v kratkih rokavih, danes pa že iščemo po omarah toplejša oblačila in tudi zvečer, ko se 
ohladi, je dobrodošla centralna kurjava. Pokojni tast je velikokrat rekel: »Gorkote in dobrote nikoli ne pozabiš.« 

Še kako prav je imel. 

Člani našega društva pa smo bili v poletnih mesecih zelo aktivni, saj smo se udeležili 
oziroma smo organizirali kar nekaj srečanj, obiskov, prireditev … 

FESTIVAL SLOVENIJA NA OHRIDU 2019
Anica Car in Meta Buček sta se v mesecu juniju udeležili 
kulturnega festivala »Slovenija na Ohridu«. Anica nam 
je pripravila povzetek dogajanja: 

»Festival Slovenija na Ohridu je eden izmed festivalov, 
ki se že četrto leto odvija v okviru prestižnih prireditev 
pod skupnim imenom Ohridski festival. Njegov namen 
je predstaviti umetnost, kulturo, običaje iz Slovenije, zato 
ga vsako leto podpre veleposlanik Republike Slovenije 
v Makedoniji. K sodelovanju so vabljeni vsi slovenski 
izvajalci, od pihalnih orkestrov, zborov, mažoretk, 
folklornih, plesnih in glasbenih skupin, uličnih gledališč, 
kulinaričnih društev …, ki lahko s svojim programom 
pričarajo slovensko vzdušje in prikažejo delček naše bogate 
kulture. Letošnji festival je potekal od 22. do 26. junija. 
Na njem je sodelovalo 500 udeležencev iz 26 slovenskih 
kulturno-umetniških društev in skupin: moški, ženski 
in mešani pevski zbori, folklorne skupine, mažoretke, 
gledališke in plesne skupine, tamburaši, orgličarji, 
lutkovne skupine. Nastopajoči so bili vseh starosti, veliko 
je bilo mladih – šolskih in mladinskih skupin.

Prvi večer je bila na 
obali Ohridskega jezera
predstavitev delujočih skupin, 
predaja festivalskih tabel in 
izmenjava simboličnih daril. 
In slovenska himna iz ust 
500 Slovenk in Slovencev. 
Z nastopi, ki so naslednji 
večer potekali v prekrasnem 
ambientu letne scene Dolni 
Saraj nad Ohridskim jezerom, 
so organizatorji festivala 
počastili dan državnosti 
Republike Slovenije. Ob tej 
priložnosti je veleposlanik RS 
v Severni Makedoniji, prof. dr. 

Milan Jazbec, v svojem nagovoru poudaril pomembnost 
predstavljanja slovenske kulture v Makedoniji, ki 
krepi in povezuje prijateljstvo med državama. Tudi 
predsednik parlamenta Republike Severne Makedonije 
dr. Talat Xhaferi – častni pokrovitelj prireditve – je v 
svoji poslanici udeležencem dogodka sporočil, da ceni 
Slovence in je hvaležen za sodelovanje in vso podporo. 

Vsem je zaželel veliko 
ustvarjalne energije 
tudi v prihodnje. 
Nastopajoče so  
pozdravili tudi  
predsednik Javnega  
sklada RS za  
kulturne dejavnosti, 
predsednica 
občinskega sveta 
občine Ohrid, 
direktorica slovensko-makedonskega društva Alpa 
Alpina in izvršni direktor festivala. Tretji dan je bila 
povorka vseh nastopajočih skozi mestno Čaršijo do 
odra Mala ploščad, kjer je ta večer nastopilo 15 skupin. 
Na povorki sva bili tudi medve z Meto v novih oblekah 
Povasenk.

Četrti dan so bili nastopi pevskih skupin in orgličarjev v 
katoliški cerkvici sv. Cirila in Metoda, zvečer pa je bilo 
na Ohridski plaži še zaključno druženje s podelitvijo 
certifikatov vsem nastopajočim.

V »prostem času« pa nam je organizator omogočil voden 
ogled mesta Ohrid, te nekdanje prestolnice velikega 
Samuelovega cesarstva. Na vsakem koraku naletimo na 
ostanke tisočletne kulture, ki je vidna na ozkih ulicah 
starega dela mesta ter v tradicionalni arhitekturi s številnimi 
muzeji in cerkvicami. Z ladjico smo se po Ohridskem 
jezeru odpeljali 
na otok sv. 
Nauma, si ogledali 
samostan in ostale 
zanimivosti otoka. 
Tudi kopanje v 
jezeru je bilo v 
tistih vročih dneh 
prav »blagodejno«.  

Peti dan smo se po 
zajtrku odpeljali 
proti domu. Vožnja 
z avtobusom je bila 
dolga, vendar je v družbi pevskega zbora Koncavaški spev, 
folklorne skupine Grmada in folklorne skupine Bloke 
(tej skupini sva se z Meto pridružili) ob petju, smehu in 
klepetu kar hitro minila.«

editev …
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

SREČANJE UPOKOJENCEV DOLENJSKE IN 
BELE KRAJINE 
V soboto, 3. 8. 2019, smo se člani našega društva 
udeležili Srečanja upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine, ki je potekalo na Jasi v Dolenjskih Toplicah. 
Organizirali smo avtobusni prevoz, da pa smo avtobus 
napolnili, smo povabili zraven še člane DU Draga in DU 
Sodražica.  Udeležba društev na srečanju je bila velika, 
s čimer hočemo pokazati, da znamo upokojenci stopiti 
skupaj.

V pozdravnem nagovoru sta udeležence pozdravila 
Dušan Kraševec, predsednik PZDU Dolenjske in Bele 
krajine, ter predsednik ZDUS-a gospod Janez Sušnik. 
Pripravili so nam kratek kulturni program, animacijo 
športnih iger in srečelov, za ples je igral ansambel HIT. 

Na prireditvi so podelili tudi pokale ob koncu 44. 
športnih iger PZDU Dolenjske in Bele krajine.

Na srečanju je govorila tudi naša predsednica Marija, ki 
je kot članica Komisije za kulturo in tehnično kulturo 
pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev povedala: 

»Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in 
Bele krajine ima v svoji organizaciji tudi komisijo za 
kulturo in tehnično kulturo. Danes imam dolžnost, da 
vam le-to predstavim. Komisija za kulturo in tehnično 
kulturo deluje na področju rokodelstva, modelarstva, 
računalništva, informatike, fotografije in drugega. Želja 
članov komisije je, da se bomo zavzemali za vidnejše 
kulturno vključevanje vseh generacij in ozaveščanje o 
pomembnosti aktivne zdrave generacije v tretjem obdobju 
življenja. 

Na področju rokodelstva si bomo prizadevali za ohranjanje 
kulturne in tehnične dediščine, prenos znanja in izkušenj 
na druge generacije in spodbujanje samozaupanja in 
aktivnega staranja. Vsa društva naj bi v svoj program dala 
rokodelske delavnice v različnih tehnikah oblikovanja. 
Veliko društev ima tudi odlične ljubiteljske mojstre, zato 
bi bilo tudi dobro, da bi med društvi prenašali rokodelska 
znanja ter spoznali in okrepili nova znanja, metode, 
raziskovanja, inovativnost in kreativnost. 

Kot je že zgoraj omenila predsednica, so člani komisije 
za kulturo in tehnično kulturo pri PZDU Dolenjske 
in Bele krajine letos prvič pripravili za udeležence 
rokodelsko razstavo, na kateri so sodelovala le nekatera 
društva z unikatnimi izdelki. Sodelovalo je tudi naše 
društvo. Ogled razstave je bil ogromen, obiskovalci so 
občudovali vse izdelke.

Za današnje srečanje Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Dolenjske in Bele krajine smo vam pripravili 
tudi novost – rokodelsko razstavo. Hvala društvom, ki so 
se vabilu odzvala. Komisija za kulturo in  tehnično kulturo 
se bo zavzemala, da bi vsaj enkrat letno, ob kaki vidnejši 
prireditvi, pripravila rokodelsko razstavo pokrajinske 
zveze, da bi širši okolici in lokalni skupnosti pokazali, da 
je naše življenjsko obdobje polno aktivnosti in znanja. 
Posebna zahvala vsem, ki znate in zmorete kresati iskro 
človeške ustvarjalnosti.« 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

IGRE BREZ MEJA 2019
V nedeljo, 11. avgusta, so v 
organizaciji Nevtralia kluba 
v Retjah potekale Igre brez 
meja 2019. Tudi tokrat 
je naše društvo skupaj s 
Turističnim društvom Loški 
Potok postavilo stojnico 
s sladkimi dobrotami po 
receptu naših mam in babic. 
Na ogled smo postavili  
ostrnice in staro orodje, ki so 
ga včasih v Loškem Potoku 
uporabljali pri spravilu sena. 
Zahvala vsem, ki so spekle 
dobre dišeče dobrote. Žal 
letos odziv in zanimanje 
ljudi nista bila tako dobra 
kot lani in ostalo nam je kar nekaj peciva. 

PALČEVA ŠIŠA, PLEŠCE
Ob etnološko-muzeološki delavnici Slovenskega 
etnološkega društva in Etnološke zbirke Palčava 
šiša, s sodelovanjem Pomorskog i povijesnog muzeja 
hrvatskog primorja z Reke, Muzeja Kočevje in SKD 
G. K., ob pomoči Kulturne mreže Primorsko-goranske 
županije ter v sklopu narečnih prireditev Palčave šiše so 
bile v petek, 16. 8., naše POVASENKE, skupina  ljudskih 
pevk našega društva, in kulturna skupina našega 
društva povabljene k sodelovanju na njihovi prireditvi 

– Pripovedi naših prednikov, kjer so pele ljudske pesmi, 
recitirale avtorske pesmi naše članice Fani ter prikazale 
star običaj priprave in predenja volne. 

NUNE V AKCIJI
Tak je bil naslov letošnje predstave na prostem na 
Studencu pri Domžalah, ki smo se je udeležili člani 
društva. Predstava je bila razprodana in res smo veseli, 
da smo prišli do 30 kart, ki pa smo jih morali rezervirati 
več kot mesec dni prej. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Seveda se lepo priporočamo, da nam pomagate tudi v 
bodoče. Le tako bomo ohranili nekaj za naše potomce 
in ohranjali kulturno dediščino Loškega Potoka. Vsi, 
ki imate takšne stvari doma, pa jih ne rabite, jih lahko 
podarite našemu društvu. 

Kot so zapisali organizatorji, je to muzikal, glasbena 
komedija in velik svetovni hit. To je predstava, v kateri 
je vsak našel košček samega sebe, in ekipa na odru nas je 
prepričala, da je vsak od nas lahko svetnik. Naj naštejem 
samo nekaj vrhunskih domačih umetniških imen, ki so 
nastopali v predstavi: Gojimir Lešnjak - Gojc, Simona 
Vodopivec Franko, Alenka Godec, Marjan Bunič. Kot 
glasbeni vodja in instrumentalist je sodeloval Miran 
Juvan. 

Cena vstopnice res ni bila nizka, toda vredna vsakega 
centa. Uživali smo ob poslušanju in gledanju petja in 
plesa. 

IZOLA
V četrtek, 29. 8. 2019, smo se skupaj s člani DU Sodražica 
odpeljali z avtobusom proti Izoli. Možnosti je bilo več – 
od sprehoda ob morju in po Izoli do plavanja v morju ali 
v zunanjem bazenu hotela Delfin. Vreme je bilo sončno, 
voda topla in družba vesela. 

OOOOdOdOdOdO

RAZSTAVA  
V KTC-ju smo konec julija, glede na veliko zanimanje, 
ponovno postavili razstavo »Od mleka do putra«. 
Seveda smo dodali nekaj novih zanimivih eksponatov. 
Upam, da je bila tudi vam razstava všeč. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste nam posodili stara orodja in stvari. 

Hotel Delfi n Izola 

OBISK LOŠKEGA POTOKA 
Zadnji dan v avgustu so Loški Potok obiskale vezilje iz 
Rečice ob Savinji s svojimi spremljevalci. Program izleta 
jim je pripravila naša predsednica, ki jih je tudi vodila 
po znamenitostih Loškega Potoka. Marija jih je iz centra 
Hriba odpeljala na Tabor, kjer so si ogledali cerkev in v 
sončnem vremenu občudovali najlepšo uvalo v Sloveniji 
– retijsko, ogledali so si spominski park, razstavo našega 
društva v KTC-ju – »Od mleka do putra«, hribovski 
vrt Lidije in Petra. Na vrtu smo jim »lesenke«, članice 
rokodelske skupine društva, pokazale izdelavo lesenih 
rož in tudi, kaj vse izdelujemo v društvu na delavnicah 
ročnih del. 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

RIBNIŠKI SEMENJ
Prvo nedeljo v septembru je v Ribnici potekala največja 
turistično-etnološka prireditev – 44. Ribniški semenj. 
Tudi letos so sodelovale Potočanke in prikazale delo 
na kolovratu in gredašah. Lahko smo ponosni, da naše 
upokojenke še obvladajo to staro rokodelsko spretnost, 
s katero so se nekdaj ukvarjali skoraj pri vsaki hiši, pri 
kateri so imeli ovce. 

In za konec še pesmica naše članice in pesnice Fani 
Debeljak, ki se glasi tako: 

SPOMINI
V mladostna leta

se spomin mi vrača,
skromno, a veselo preživeta.

Spoštovali starejše smo ljudi,
nikdar odgovarjali,

na besedo prvo ubogali.
Od starejših smo dela se učili,
spoštljiv odnos si privzgojili.

Dedje naši so zemljo spoštovali,
ročno vse obdelovali.

Obdelana bila je vsaka ped,
žal tega danes ne vidimo več.

V jeseni so pridelka se veselili,
vsega po malem od zemlje dobili.

V trgovino niso hodili,
le sol in petrolej za BRLINČEK so kupili.

Oh, ko bi dedje se vrnili,
gotovo bi solze potočili.

Kje so njive zorane,
koruza in žitno polje,

tam lazi zapuščeni stoje.

Ne sliši več koscev se petja,
ne grablječic veselega smeha.

Dekle in hlapci so v pozabo odšli,
brnijo zdaj stroji,

na hitro se vse naredi,
časi so taki, se moderno živi.

SAJ NI RES, PA JE:  
UPOKOJENCI IN DELO
"A veš, kaj zjutraj delajo angleški, francoski in 
slovenski upokojenci?"
"Ne."
"Anglež popije čaj, odide na golf igrišče in se tam 
zabava do poldneva, Francoz popije konjak in gre s 
svojo spremljevalko ali ljubico na sprehod, Slovenec 
pa odhiti delat na črno, če hoče preživeti."

PLAN DELA: 
■ V oktobru organiziramo romanje na Brezje. Datum 

romanja sporočimo preko telefonskih sporočil – SMS. 

■ Srečanje starejših članov nad 80 let ter letošnjih jubi-
lantov, ki so imeli ali imajo okroglo obletnico rojstva. 
Vsi povabljeni bodo dobili pisno vabilo. 

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

Fotografi je v članku: Anica Car, Marija Turk in 
Tanja Lavrič
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LOKALNE PRIREDITVE

PRIREDITEV »KDOR ZNA, NAJ IGRA« JE TUDI LETOS LEPO USPELA
Po lanskem prazničnem letu, v katerem je Prostovoljno 
gasilsko društvo Hrib praznovalo 120-letnico svojega 
delovanja in je bila zato prireditev z veselico posvečena 
temu visokemu jubileju, je društvo letos ponovno, 
tokrat že osmič organiziralo prireditev z naslovom 
Kdor zna, naj igra. Prireditev je bila tako kot vse do 
sedaj posvečena dnevu državnosti, izpeljali pa smo jo 
v nedeljo, 23. junija.

številne obiskovalce, ki so tudi letos prišli pogledat 
nastope glasbenikov, ki so svoj talent in glasbeno znanje 
z veseljem delili oziroma prikazali obiskovalcem.  

Kot že rečeno, je prireditev posvečena državnemu 
prazniku, zato se je, kot se za tak dan spodobi, začela 
s slovensko himno, ki jo je z ubranimi glasovi zapela 
vokalna skupina Potoški fantje. Sledil je pozdrav našega 
župana Ivana Benčine, ki se je tudi tokrat odzval vabilu 
in ob tej priložnosti spregovoril nekaj besed. Nato pa so 
si izmenično sledili nastopi inštrumentalistov in tudi 
vokalistov. Svoje glasbeno znanje so tako občinstvu 
predstavili harmonikarji Janez Knavs, Miha Car, 
Luka Lavrič, Sašo Lavrič, Miha Rojec, Matevž Lekan, 
Tone Klun in Jaka Oražem, svoj meh pa je skupaj z 
Janezom Knavsom raztegnil in nanj zaigral tudi »duša 
prireditve« Stanko Modic. Poleg harmonikarjev sta se s 
svojima solističnima nastopoma občinstvu predstavila 
tudi kitarista Matic Mohar in Edo Drgan. Slednji je kot 
novi član skupine Povasenke zapel tudi z omenjeno 
vokalno skupino, ki se je tako kot vokalna skupina 
Potoški fantje občinstvu predstavila z lepim pevskim 
nastopom. Prireditev pa sta tudi tokrat, tako kot že vsa 
leta doslej, povezovala oziroma vodila Stane Modic in 
Janko Gregorič. 

Bolj ko se je prireditev bližala koncu, vedrejše je bilo 
nebo in nadaljevanje popoldneva je bilo kot nalašč za 
gasilsko veselico, ki je sledila po zaključku prireditve 
in na kateri so prisotne dolgo v noč zabavali člani 
ansambla Labodi. 

Ob še eni uspešni izvedbi prireditve se člani 
Prostovoljnega gasilskega društva Hrib najlepše 
zahvaljujejo vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi 
same prireditve. Posebna zahvala gre sponzorjem in 
vsem obiskovalcem prireditve oziroma veselice, ki ste 
s svojo udeležbo ter prostovoljnimi prispevki finančno 
pomagali društvu. Zbrana sredstva bodo namenili za 
zamenjavo starih iztrošenih zaščitnih oblek oziroma 
nakup novih. Vsem pa že zdaj velja vabilo, da se nam 
naslednje leto na prireditvi ponovno pridružite.

 Vinko Košmerl

Skupinski posnetek nastopajočih na prireditvi
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JOGA
VODENA VADBA z dolgoletno tra-
dicijo različnih telesnih vaj in drugih 
tehnik ponovno od septembra dalje v 
Loškem Potoku.

Uravnotežite se z JOGO – za dobro 
počutje je treba ohranjati psihofizično ravnovesje, za iz-
boljšanje življenja na katerem koli področju pa je treba 
narediti nove korake, si vzeti zelo malo časa in denarja 
zase, več pa ljubezni, samospoštovanja, poguma, strp-
nosti, notranjega miru …

JOGA POMAGA za zdrave telesne procese, za prožno 
hrbtenico, sklepe in mišice, odpravlja bolečine le-teh, 
glavobole, slabo spanje, depresijo; - uravnava krvni tlak, 

prebavo; - krepi imunski in dihalni sistem, kosti; - vzdr-
žuje hormonsko ravnovesje, življenjsko energijo, po-
mirja; - pomlajuje telo in duha; - izboljšuje koncentra-
cijo, držo telesa, počutje; - odpravlja stres; - širi zavest, 
ustvarjalnost, energijsko polje; - poglablja samospozna-
vanje, pozitivne misli, dobre medosebne odnose …

Vabljeni na začetno in nadaljevalno vadbo v Loškem 
Potoku ob torkih ob 19.00 v OŠ – OBVEZEN VPIS in 
informacije na 041 397 789; FB: Društvo Joga v vsakda-
njem življenju Ribnica, www.jvvz.org/ribnica; jogarib-
nica@.siol.net

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica, včlanje-
no v Zvezo joga društev Slovenije, polnopravno članico 
Olimpijskega komiteja Slovenije.

Že tradicionalno je prizorišče prireditve zunanje šolsko 
igrišče na Hribu v Loškem Potoku. Čeprav je bil cel 
mesec junij vroč in praktično brez dežja, pa je ravno 
v dneh okoli državnega praznika vreme pokazalo 
svoj drugi obraz in začetek vikenda, v katerem je 
bila prireditev, je nakazoval hladne in deževne dni. 
A to ni ustavilo prizadevnih članov PGD Hrib, ki so 
se priprav tako kot vsako leto lotili z veliko vnemo in 
optimizmom. In to se jim je na koncu tudi obrestovalo, 
saj se je potem, ko se je nedelja začela z oblačnim in 
deževnim vremenom in je bil tudi začetek prireditve 
zaradi močnega naliva prestavljen za približno pol ure, 
nebo povsem zvedrilo in naredilo se je prav prijetno 
popoldne, ki je na prireditveni prostor privabilo 
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AKVARELI JANEZA OVSCA
V sklopu letošnjega 
likovnega srečanja smo 
v soboto, 22. 6. 2019, v 
Kulturno-turist ičnem 
centru na Hribu odprli 
razstavo akvarelov Janeza 
Ovsca. Janez izhaja iz 
Starega trga pri Ložu, kjer 
je preživel svoja mlada 
leta, zdaj pa živi v Logatcu. 
Ljubezen do likovnega 
ustvarjanja ga spremlja od 
osnovne šole, poglobljeno 
pa se ji posveča nekaj več 
kot desetletje. Pred 11 leti 
je namreč iskal možnost, 
da bi se vključil v likovno 
snovanje. Izbral je tečaj na 
Vrhniki pod mentorstvom 
Petra Lazarevića, tečaj 
pa se iz enoletne šole 
podaljšuje vsako leto. 
Kljub vsakodnevni službi 
Janez vidi prednost 

delovanja tudi na drugih področjih v tem, da tako 
človek spoznava širši krog ljudi in razširja svoje 
obzorje.

Na razstavi v Kulturno-turističnem centru so bili pred-
stavljeni različni motivi, od tihožitij, cvetja do krajin. 
Za akvarelno tehniko je značilna uporaba vodenih 
barvic na primerno navlaženem papirju, to je mokro 
na mokro. Je tehnika, ki zahteva odlične slikarske spo-
sobnosti, saj akvarelnih slik naknadno ni mogoče več 
popravljati. 

Te sposobnosti nedvomno Janez Ovsec ima, saj je za 
svoje likovno ustvarjanje prejel več nagrad in priznanj, 
najpomembnejša dosežka pa sta prvo mesto na Extem-
poru Sladka Istra leta 2012 in zlata muza na Extempo-
ru Logatec leta 2016. Za sliko kozolca na Sorškem po-
lju je na letošnjem 25. Extemporu Sora prejel odkupno 
nagrado.

Sikanje za Janeza Ovsca pomeni popoln odklop od 
stresnega vsakdana, ko se povsem posveti izbranemu 
motivu. Slikanje je namreč proces, ki se prične z iska-
njem primernega motiva, njegovim preučevanjem iz 
različnih smeri ter prenosom na akvarelni papir. Vča-
sih poustvarja tudi na podlagi fotografije, zlasti pozi-
mi, ko je za iskanje motivov v naravi manj možnosti. 
Nekateri motivi, na primer ostrnice ali kozolci na Sor-
škem polju, so motivi, ki jih v naravi ni več mogoče 
videti. Zaradi spremembe tehnologije kmetijske obde-
lave, v kateri se stari načini sušenja sena več ne obnese-
jo, se je krajina povsem spremenila. Slika postane tako 
tudi dokument nekdanjega časa, prikaz dediščinske, 
spominske krajine. Vendar Janez pravi, da sta najlepša 
ostrnica in kozolec tista, ki sta še v rabi. 

Predstavitev avtorja in pogovor z njim je z glasbenim 
programom treh pesmi slovenskih avtorjev prijet-
no zaokrožil Matic Mohar, kulturni program pa smo 
zaključili v pogovoru ob slikah in prigrizku, ki so ga 
pripravile članice Turističnega društva Loški Potok. 

Razstava je bila na ogled do 20. julija 2019. 

Turistično društvo Loški Potok, zanj Blanka Bartol
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KULTURA

LIKOVNO RAZISKOVANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V 
LOŠKEM POTOKU

V organizaciji Turističnega društva Loški Potok sta 22. 
in 23. junija potekala 16. likovno srečanje in 7. otroška 
likovna ustvarjalnica, ki jo je vodil profesor likovne 
umetnosti David Kovačič. Tema so bili cerkve, kapelice 
in razpela. Del bogate sakralne dediščine je turistično 
društvo predstavilo na novi razglednici, ki prikazuje 
tri cerkve iz Dragarske doline in Starega Kota, kapelico 
v Retjah ter dve razpeli s križanim v Travniku in na 
Hribu. 

V Kulturno-turističnem centru je Blanka Bartol 
predstavila letošnjo temo. Ob tem so otroci dobili list 
z vprašanji, na katera so lahko odgovorili, če so budno 
spremljali kratko predavanje o sakralni dediščini. Za 
oddane pravilne odgovore bodo otroci nagrajeni na 
odprtju razstave likovnih del v oktobru. 

Foto: Blanka Bartol

Foto: David Kovačič

Foto: David Kovačič

Foto: David Kovačič

Dogodka se je udeležilo 21 odraslih likovnikov: 8 iz 
Loškega Potoka, po 2 iz Goriških brd in Izlak, po eden 
iz Velikih Lašč, Logatca in Vrhnike ter 6 članov DLU 
Ribnica – Željko Vertelj, Peter Polončič Ruparčič, Marta 
Tekavec, Edith Kopač, Snežana Volf, Helena Ruparčič 
Polončič, zraven pa še 24 otrok. Nekateri slikarji so se 
dogodka udeležili prvič. Bili so prijetno presenečeni 
nad organizacijo in prijaznostjo domačinov.

Likovniki so ustvarjali na različnih lokacijah: na vrtu 
Lidije in Petra Knavsa, pri Malnih in pred lovskim 
domom v Dragi. Otroci pa so ustvarjali pred šolo, a 
jih je slabo vreme nekajkrat pregnalo v šolske prostore.

Priložnostna razstava 
likovnih del otrok 
in odraslih je bila v 
nedeljo, 23. junija 
2019, v domu starejših 
občanov. Akademska 
slikarka Stanislava 
Sluga Pudobska je 
pohvalila razstavljena 
likovna dela in 
splošen napredek pri 
likovnem ustvarjanju, 
ki ga je opazila, odkar 
sodeluje pri likovnem 
srečanju. 

Del slik je bil v DSO 
na ogled še do 23. 
julija 2019, celotna 
razstava pa bo pred-
stavljena na predvečer 
občinskega praznika, 
4. oktobra 2019, ob 18. uri v Kulturno-turističnem 
centru Loški Potok. 



25Avgust - september - oktober 2019 25Avgust - september - oktober 2019

KULTURA

OBČINO LAHKO ZDAJ PREDSTAVIMO 
S ŠESTIMI RAZGLEDNICAMI!
Junija 2019 se je dosedanjim petim razglednicam 
pridružila še šesta. Zbirka razglednic se s tem tudi 
motivno dopolnjuje. Šesta razglednica namreč vključuje 
manj izpostavljene motive cerkva: sv. Lovrenca na Travi, 

sv. Marije Snežne v Podplanini in sv. Frančiška v Starem 
Kotu, motiv kapelice sv. Antona Padovanskega v Retjah 
ter razpeli s križanim pod Taborom in v Travniku. 

Turistično društvo Loški Potok

Turistično društvo se zahvaljuje vsem slikarjem za 
njihova likovna dela, Občini Loški Potok, Anis trendu 
in Lesni zadrugi Loški Potok za finančno podporo, 
profesorju likovne umetnosti Davidu Kovačiču za 
mentorstvo otrokom, akademski slikarki Stanislavi 
Sluga Pudobski za strokovno spremljanje dogodka, 
Petru Polončiču Ruparčiču za oblikovanje vabil, 
Lidiji Knavs in kuharskemu osebju DSO za dobro 
sodelovanje, Romani Lavrič za pripravo slastne večerje, 
Marijanu Mlinariču za od sonca razvajene briške 
marelice, Lidiji in Petru Knavsu za možnost slikanja 
na njunem čarobnem vrtu, družini Levstek za prostor 
za slikanje pri Miklavovem mlinu v Travniku, Lovski 
družini Draga za prostor pri njihovem domu, Slavici 
Brus, Andreji Košmerl, Ivanki Levstek za pomoč pri 
organizaciji likovnega srečanja.

Za TD Loški Potok Helena Ruparčič Polončič

Foto: David Kovačič
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SODELOVANJE TD IN DU LOŠKI POTOK NA 
IGRAH BREZ MEJA V RETJAH

V nedeljo, 11. avgusta 2019, smo pričeli postavljati 
prizorišče: stojnico, ostrnice, ograbek in potoški vlak. 
Sena je bilo v izobilju, tudi ravno prav dolgega, da smo 
brez težav pripravili ostrnice, pa še za ograbek ga je 
ostalo. Večji problem je bil z ostrnicami, saj so bile 
precej trhle. 

Sonce je bilo neusmiljeno in vročina huda, kar je 
verjetno vplivalo na to, da so ljudje posegali bolj po 
pijači in manj po sladicah. 

Stojnica je bila takoj polna različnih dobrot in peciva, 
ki so ga napekle žene – od sladkih in slanih potic, 
kuheljnov, kravajčkov, cvrtega, baklav, češpljeveve kaše 
s smetano in prosene pite z breskvami do brečkovega 
kompota s hruškami. Pripravili smo tudi zeliščni 
kotiček s preko 20 zelišči.

Obiska stojnice pa so se naše žene vedno razveselile in 
poskušale ugoditi obiskovalcem. Nekateri od njih so 
pecivo vzeli domov, za druge je bil spomin na mladost, 
ki so jo razlagali svojim prijateljem na obisku v Slovenji. 

V mraku, ko je son-
ce utonilo za Racno 
goro, nas je močno 
zazeblo. Počasi smo 
zaključili in za letos 
pospravili. 

Turistično društvo Loški Potok
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TEK PO SLEDEH MEDVEDA IN IGRE BREZ MEJA 2019
Poletje se poslavlja, tako lahko tudi 
nevtralci namenimo par besed 
delovanju našega kluba v tekočem 
letu. Ker nam vremenski bogovi niso 
namenili zadostne snežne pošiljke, 
nam letos žal ni uspelo izvesti 
smučarskih skokov. V mesecu aprilu 

smo imeli redni letni občni zbor, na katerem je prišlo 
do sprememb v vodstvu kluba; predsednik je postal 
Dejan Gregorič, ki je na tem mestu zamenjal Andraža 
Knavsa. Novo vodstvo je moralo kmalu zavihati rokave, 
saj je potrebno urediti vse formalno pravne zadeve za 
delovanje društva. Približevalo pa se je tudi že poletje, 
ki ga nevtralci prav gotovo nestrpno pričakujemo.

85 tekačev in tekačic, v osnovnošolskih tekih pa jih je 
skupaj nastopilo 70. Po uradni razglasitvi rezultatov 
je prisotne zabaval domači ansambel Potoški fantje. 
Veseli nas, da se teka po sledeh medveda vsako leto 
udeleži več tekačev in tudi precejšnje število gledalcev, 
ne samo na štartno-ciljnem prostoru, temveč tudi 
ob sami progi, kar tekačem predstavlja še dodatno 
vzpodbudo. Uradne rezultate tekmovanja pa si lahko 
ogledate na spletni strani Notranjskega tekaškega 
pokala.

V tem letnem času izvedemo našo največjo prireditev 
Igre brez meja, v sklopu te prireditve pa smo letos že 
petič zapored izvedli Tek po sledeh medveda, in sicer 
v soboto, 10. avgusta. Tek po sledeh medveda šteje 
tudi za Notranjski tekaški pokal. Ker v okviru le-tega 
tekmujejo tudi otroci, je potrebno organizirati otroške 
teke v treh različnih starostnih kategorijah in še v 
kategoriji, kjer tečejo predšolski otroci, a ta ne šteje 
za skupno točkovanje. Proge otroških tekov so bile 
speljane v okolici prireditvenega prostora. 

Naslednji dan, torej v nedeljo, 11. 8., pa smo izpeljali že 
tradicionalne Igre brez meja, na katerih je sodelovalo 
šest ekip, ki so se pomerile v petih igrah. Poleg 
tradicionalne igre – »molže« so se ekipe pomerile še 
v igrah »sajenje krompirja«, »mokra goba«, »bušo 
ven« ter »pobiranje sadja iz vode«. Zmagala je ekipa 
Malnarji pred ekipo Tamladi Retjanci, tretje mesto pa 
je dosegla ekipa Volčjaki. Sodelovale pa so še ekipe 
Morostarji, Mušketirji in Nevtralci. Igre so seveda 
zabavnega značaja, saj velja slogan: Važno je sodelovati, 
ne zmagati. Kot običajno smo po končanih igrah 
pripravili veselico, na kateri je letos obiskovalce zabaval 
ansambel Pogum. Izvedli smo tudi nagradno tombolo 
z bogatimi nagradami, glavna nagrada pa je bil plinski 
žar. Seveda nismo pozabili tudi na najmlajše, ki jim 
je bil namenjen napihljiv tobogan. Tudi letos smo za 
hrano in pijačo pridno skrbeli nevtralci in nevtralke. 

Kljub temu da prireditev poteka v času dopustov, se 
je je udeležilo zelo veliko obiskovalcev, pa ne samo 
domačinov, temveč zelo veliko ljudi iz bližnjih in 
daljnih krajev. To potrjuje, da so Igre brez meja postale 
uveljavljena prireditev, ki pritegne ljudi v naše lepe 
kraje.

Sama prireditev pa velja za zelo zahtevno tudi iz or-
ganizacijskega in finančnega vidika. Zato se nevtral-
ci zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 
izvedbi te prireditve, sponzorjem, ki so nas podprli s 
finančno-materialnimi sredstvi, ter lokalni skupnosti.

Jure Lavrič, Turistično rekreativni Nevtralia klub

Foto: Ana Grom, Jože Opeka

Štart in cilj glavnega teka sta bila v Retjah, proga pa po 
makadamskih poteh poteka do Bloščka in nazaj. Proga 
je dolga 7,5 km, vendar zaradi svoje razgibanosti velja 
za eno težjih v omenjenem pokalu. Kljub temu da tek 
poteka v poznem popoldanskem času, je tekačem delo 
otežila še poletna pripeka. Glavnega teka se je udeležilo 
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KOLESARIMO ZA CELIAKIJO

Celiakija je z vidika današnje medicine neozdravljiva 
avtoimunska bolezen, ki nastane pri osebah z genetsko 
predispozicijo in najpogosteje prizadene tanko črevesje. 
Bolezen povzroča beljakovina gluten. Edino zdravilo 
je stroga vseživljenjska brezglutenska dieta. Bolniki 
s celiakijo potrebujejo posebej kontrolirano hrano, 
ki ni kontaminirana z glutenom. Najmanjši drobec 
vnesenega glutena je za njihovo telo, kot bi vnesli 
»strup«. Razumevanje okolice do te res stroge diete je 
zelo skromno.

Rekreativni kolesar Matjaž Golob se je v pomoč 
bolnikom s celiakijo odločil, da v 14 dneh prekolesari 
3.000 km in obišče vseh 212 občin v Sloveniji. Med 
potjo je poskrbel za osveščanje o celiakiji, predvsem pa 
o težavah, s katerimi se bolniki s to boleznijo soočajo v 
vsakdanjem življenju. Verjemite, da teh ni malo. 

18. TRADICIONALNI POHOD PO STEZICAH 
NAŠIH PREDNIKOV
Začelo se je poletje. Dočakali smo počitnice, tople in 
sončne poletne dni. Prišel je čas za dopuste, morske 
dogodivščine in druge poletne dejavnosti. Veliko  
je tudi tistih, ki si poleti vzamejo čas za šport in 
rekreacijo. V našem društvu vsako leto v poletnem 
času organiziramo pohod Po stezicah naših prednikov. 

Pohod Po stezicah naših prednikov je naš največji 
športni dogodek. V soboto, 20. julija, smo ga 
organizirali že osemnajstič po vrsti, kar pomeni, da 
že 18 let vztrajamo in hodimo po poteh, po katerih 
so nekoč hodili naši predniki. To so predvsem poti 
po naših neokrnjenih gozdovih. Pohod ni zahteven in 
je primeren prav za vsakogar, zato se ga udeležijo vse 
starostne skupine. 

Na pot je krenil 5. avgusta 
v Novem mestu ob 5:00 
in prikolesaril do občine 
Sodražica, kjer je tudi prenočil. 
Drugi dan je v zgodnjih 
jutranjih urah krenil na pot 
proti občini Loški Potok. Za 
jutranje ogrevanje najprej 
"sodraški breg", potem pa 
rahlo spuščanje proti Hribu 
v Loškem Potoku, kjer je 
dodobra spoznal hlad naših 
krajev. Ob 5:45 je bil že pred 
občinsko stavbo, kjer ga je naša 
družina pozdravila in se mu 
zahvalila za plemenito delo, ki 
ga bo opravil. 

Jana Lavrič
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Tokrat smo se zbrali na Travi. Vaška skupnost Trava 
nam je prijazno odstopila prostor pred gasilskim do-
mom, od koder smo tudi štartali. Predsednica PGD 
Trava Slavica Poplašen je lepo nagovorila vse zbrane, 
v imenu Kulturno-športnega društva Draga pa jih je 
pozdravil Matjaž Pajnič. Po uvodnem pozdravu se je 
133 pohodnikov odpravilo na pot. Množica je bila 
dobre volje in čutiti je bilo prijetno vzdušje. Pri cerkvi-
ci pri sv. Florjanu v Starem Kotu je bil nekoliko daljši 
postanek. Tam je pohodnike zelo lepo pogostila vaška 
skupnost Novi Kot. Ni manjkalo sladkega prigrizka in 
pijače. Pohodniki so vse zelo pohvalili. Po nekajurni 
hoji so prispeli na cilj nazaj na Travo. Tam smo poskr-
beli za ohlajeno pijačo in topel obrok, ki so si ga poho-
dniki zagotovo zaslužili. 

Dan je bil vroč in sončen. Ob zvokih ansambla Bratje 
smo zaplesali in zapeli. Zadržali smo se še pozno v po-
poldan in še v večer. Bilo je veselo in prijetno. Drug z 
drugim smo še poklepetali in se družili. 

V društvu smo bili veseli, da so nam v pomoč priskoči-
li naši sponzorji. Hvaležni smo jim, da razumejo, da ni 
lahko izpeljati tako velikega dogodka. Vsaka finančna 
pomoč nam pride prav. HVALA našim sponzorjem: 

■ OBČINA LOŠKI POTOK

■ DIGIT trgovsko-proizvodno podjetje, 
import-export, d.o.o.

■ GAZETA, finančno računovodske storitve in 
posredništvo, d.o.o.

■ ANIS TREND Proizvodnja, trgovina 
in storitve, d.o.o.

■ TOMLES TOMAŽ KNAVS S.P.

■ POSEK IN SPRAVILO LESA Branko Grgurič s.p.

■ MATJAŽ PAJNIČ

Hvala podjetju DANA, d. o. o., ter PGD Podpreska in 
PGD Trava. Hvala kuharju Davorju, ki je z nami že vrsto 
let, ter bolničarkama Barbari Šepši in Tanji Križ. Hvala 
Vaški skupnosti Trava ter Vaški skupnosti Novi Kot. 

Lažje nam je, če nam kdo priskoči finančno na pomoč, 
a brez pridnih rok ne bi šlo. Brez tistih, ki so pomagali 
pri organizaciji, dogodka ne bi bilo mogoče izpeljati. 
VELIKA HVALA vsem, ki ste pomagali pri urejanju 
pohodne poti, pri pripravi prostora, klopi, šotorov, 
pri transportu, pri strežbi, pri pospravljanju. Za tem 
dogodkom je veliko  priprav. Če sem iskrena – potrebno 
je veliko volje, prostega časa in dogovorov, da je ta dan 
uspešno izpeljan. In kar je najpomembnejše, ta dan je bil 
zelo uspešno izpeljan. In ponosni smo na to. In to šteje, 
mar ne? 

Boste videli, kako bo čas hitro minil in vas bomo 
povabili že na 19. tradicionalni pohod Po stezicah naših 
prednikov. Do takrat pa lep pohodniški pozdrav iz 
našega društva. 

Za konec pa z veseljem navajam zapis pohodnice. 
Zapisala je takole: 

»Dragi organizatorji, zahvaljujem se vam za presežek 
odlično izvedene organizacije vašega lokalnega pohoda. 
Zame ste se izredno odrezali. Nimam nobene pripombe. 
Prav v vsakem drobcu vseh detajlov se čutijo vaša 
pripadnost, vnema in cilj. Čuti se, da ste v tem dogodku 
pustili svoje srce in dušo, in to smo začutili tudi mi, 
udeleženci tega pohoda. Jaz in tisti, ki so prišli, si upam 
trditi, da se imamo super. Hrana, pijača, glasba, strežba 
– vse je the best. Tudi vreme vam je šlo na roke. Želim 
vam še mnogo tovrstnih srečanj in vam lahko zagotovim, 
da se bom z veseljem udeležila vseh nadaljnjih. Ker se v 
vaši družbi počutim več kot odlično!«

Za KŠD Draga

predsednica Nevenka Dražetić 
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OTROCI BI TUDI TEKMOVALI
Prvo otroško tekmovanje v balinanju v Podpreski 

Zakaj pa ne? To je bil 
naš prvi odgovor, ko so 
nas otroci pravzaprav 
opomnili, da tudi oni znajo 
balinati in da se tudi oni 
želijo pomeriti na takem 
tekmovanju, kot jih imajo 
odrasli. Tako so prve šolske 
dni popoldan preživljali 
na balinišču v Podpreski. 
Spretno so metali krogle 
in se obenem tudi družili. 
Opazovali so odrasle, kako 
so trenirali, nato pa so se 
poskusili še sami. Porodila 
se jim je zamisel, da bi tudi 
oni tekmovali v tovrstnem 
športu. Naš član Miha 
Poje, ki jih je pri tem zelo 
spodbujal, je predlagal, 
da se lotimo otroškega 
turnirja v balinanju. In 
smo se.   

V soboto, 7. 9. 2019, ko smo 
organizirali športni vikend 
v Podpreski, smo v športne 
dejavnosti vključili še otroško 
balinanje. Na balinišču se je 
kljub oblačnemu vremenu 
zbralo veliko otrok, 12 pa se 
jih je odločilo, da se bodo 
pomerili v metanju balinarskih 
krogel. Tako so otroci 
oblikovali tri ekipe. Imena 
pa so si poiskali kar sami: 
BAJTARJI, BALINARJI 
in KMETAVZARJI. Ja, 
nimamo kaj, takšna je bila 
odločitev otrok in mi smo 
jih podprli. Balinanje se je 
začelo v vedrem, pozitivnem 
vzdušju. Otroci so se zelo 
trudili in vedno, ko so svojo 
kroglo približali balinčku, 
so od veselja vzkliknili in 
poskočili. In bili so prisrčni, 
veseli in ponosni na svojo 
igro. Trud je bil poplačan. 

Na koncu turnirja smo jim iskreno čestitali in jim podelili 
zaslužene medalje. 

1. mesto: BAJTARJI
2. mesto: KMETAVZARJI
3. mesto: BALINARJI 

Otroško balinanje je bila 
zelo vznemirljiva, živahna 
in zelo pozitivna športna 
prireditev. Mi gledalci pa 
smo uživali ob gledanju 
igre, sploh pa ob tem, 
kako so bili otroci srečni. 
Vidite, velikokrat so kar 
otroci sami pobudniki, 
le prisluhniti jim je 
treba. Mi odrasli smo 
pa tisti, ki jim to lahko 
omogočimo, pomagamo 
pri organizaciji. 
Zadovoljstvo pa požanjemo 
oboji, odrasli in otroci. 
Videti nasmejane otroke, 
ta žar, je pa medalja za 
nas starše. Tudi mi smo jo 
dobili. Hvala otrokom, ker 
so nam to medaljo podelili 
s svojo idejo, z elanom in 
igro. Hvala Mihu Pojetu 
za pobudo in podporo 
pri izvedbi ter sodnikoma 
Andreju Lavriču in Ivu 
Dražetiću za pošteno 
otroško sojenje. 

Mi smo uživali. 
OTROCI, HVALA.

Za KŠD Draga, predsednica Nevenka Dražetić

Foto: Jelka Vukovič 
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NOGOMETNI TURNIR ZA POKAL OBČINE LOŠKI POTOK

S KŠD smo v športni vikend v začetku septembra 
vključili tudi nogometni turnir za pokal občine Loški 
Potok. Le-ta se je odvijal na igrišču v Podpreski v 
soboto, 7. 9. 2019. Sodelovale so 4 ekipe, in sicer: KŠD 
DRAGA, TRAVNIK, HRIB in ZAPOTOK. Igralci so 
vneto igrali kljub oblačnemu vremenu. Presenetil pa 
jih ni niti dež, saj so nadaljevali z odlično igro in turnir 
se je uspešno končal. 

Miha Poje je bil koordinator 
nogometnega turnirja in se 
je zelo potrudil, da smo ga 
uspešno izpeljali. Hvala eki-
pam, da ste se turnirja ude-
ležile. Vreme nam je tudi 
nekako stalo ob strani, par 
dežnih kapelj nas ni ustavi-
lo. Ne ustavi nas skoraj nič 
in nihče, saj se potrudimo, 
da izpeljemo vse športne 
dejavnosti, ki si jih zadamo. 

Hvala vsem, ki ste mi bili v 
pomoč pri organizaciji, ku-
hanju in strežbi, tokrat še 
posebej naši članici in ra-
čunovodkinji Mateji Muhič. 
Mateja, hvala. Vedno si tu. 

Za KŠD Draga

predsednica Nevenka Dražetić 

Foto: Jelka Vukovič

Takšen je bil izid ob koncu turnirja: 

1. mesto: HRIB,

2. mesto: KŠD DRAGA,

3. mesto ZAPOTOK,

4. mesto: TRAVNIK.  

Vsem ekipam čestitamo 
za odlično igro in zaslužen 
uspeh. 

Pokal za NAJBOLJŠEGA 
IGRALCA smo podelili 

JURETU KORDIŠU, ki je igral za ekipo Hrib. Pokal za 
NAJBOLJŠEGA VRATARJA pa smo podelili GAŠPER-
JU KRAJCU iz ekipe Zapotok. Čestitke obema. 
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CIRIL DEBELJAK, PO DOMAČE GREGEC: 
GLAŽUTA – »PEKEL« NA ZEMLJI
PREDGOVOR

Pred nekaj leti mi je gospod Rudi Rus omenil, da mu 
je »tovariš« Ciril Debeljak, po domače Gregec iz Bele 
Vode, pred nekaj več kot 20 leti predal zanimiv tipkopis 
svojih spominov, nastalih pred letom 1996, z željo, da 
bi bili dostopni vsem, ki jih tematika, ki jo je v svojih 
spominih opisal, zanima. V enem delu gre za spomine 
na njegova leta, ki jih je preživel na delu v Glažuti, v 
drugem, precej obširnejšem pa je opisal dogodke v 
samem kraju kot tudi v širši okolici Loškega Potoka iz 
časa druge svetovne vojne, ki jih je doživel sam ali pa 
so mu o njih poročali prijatelji in znanci. Pred kratkim 
pa mi je gradivo tudi posodil, da sem ga lahko prebral. 
Res je zanimivo in vredno, da ga javno predstavimo. V 
imenu avtorja, ki ga ni več med nami, je objavo dovolil 
g. Rudi Rus, ki je z avtorjevim pooblastilom nosilec 
avtorskih pravic.

Danes začenjamo z zgodbo o življenju in delu v 
Gotenici pred drugo svetovno vojno, ki bo objavljena 
v nadaljevanjih. Pri urejanju avtorjevega tipkopisa 
vsebinsko v besedilo nisem posegal, sem pa zamenjal 
vrstni red nekaterih odstavkov, združil nekaj stavkov, 
izpustil na nekaterih mestih ponovljene zapise in dodal 
nekaj podatkov o Jerneju Lunačku. Vse te spremembe pa 
so takšne, da v ničemer ne spreminjajo vsebine. Uporabil 
sem tudi naslov zapisa, ki ga je avtor predvidel (Glažuta – 
»pekel« na zemlji). Glede na vsebino pa sem v besedilu za 
objavo dopolnil naslove posameznih poglavij.

POJASNILO AVTORJA CIRILA DEBELJAKA:

V Glažuti sem preživel 10 let svoje rane mladosti, tako 
da sem že kot otrok na svoji koži začel spoznavati 
moderno suženjstvo v brezpravnem getu dvajsetega 
stoletja. Ljudje v osrčju gozdov med Veliko goro in 
Goteniško goro smo bili v nečloveških razmerah in 
slabih, skorajda nemogočih pogojih življenja in dela 
obsojeni na hirajoče življenje na robu eksistence. Enake 
usode kot sekači, tesači, delavci na žagi, še posebno 
pa vozniki, ki so iz gozdov vozili les na žago, so bili 
deležni tudi vsi njihovi družinski člani. Stanje je bilo še 
posebej kritično v obdobju velike gospodarske krize v 
letih med 1931 in 1938. Življenjske zgodbe večine teh 
ljudi, katerih življenje ni bilo vredno več kot življenje 
sužnjev, so odšle v pozabo z njihovo smrtjo. 

V spomin na kalvarijo, ki so jo ti ljudje doživeli, živeli 
in mnogi tudi preživeli, sem se odločil, da v skromnih 
obrisih obudim spomin nanje in na tisti čas. Tragedija, 
ki so ji bili ti ljudje izpostavljeni dolga desetletja, se z 
besedami ne da več opisati tako slikovito in vsestransko, 
kot se je dogajala, kajti minilo bo že več kot pol stoletja, 
kar je umrla tista prava Glažuta, ki sem jo doživljal 10 let.

V pričujoči zapis zgodovinske resnice sem poskusil 
zajeti vsaj drobec človeških travm in usod, vzrokov 
in posledic, ki so bile spremljevalke nekega življenja, 
čustev in psiholoških pretresov, boja in smrti mnogih 
sedaj že pozabljenih ljudi. Danes se mnogi ne 
zavedajo, zakaj so se ljudje v času druge svetovne vojne 
lotili poslednjega sredstva, da bi se rešili podobnih 
»peklov«, in začeli boj na življenje in smrt. Cilj tega 
je bil jasen, za mnoge usoden, za preživele pa ne 
dosežen v popolnosti. Za prihodnje rodove nič preveč 
vzpodbuden, saj so mnogi naši delovni ljudje zopet 
postavljeni pred vprašanje, kaj nam bo prinesel novi 
kapitalizem, ki se konec dvajsetega stoletja vrača v 
deželo. Ali se bodo ponavljale usode nekdanjih glažut 
in »glažutarjev«, ali bodo nastali bolj pravični odnosi 
med ljudmi, kjer bo delo imelo tudi pravično ceno, 
kjer ne bo več beračev in bogatašev?

UVOD

Glažuta je bila delavsko naselje, ki je nastalo okrog 
Auerspergove steklarne in se je kasneje dokončno 
razvilo ob parni žagi sredi gozda med Veliko goro 
in Goteniško goro, 763 m nad morjem v lijakasti 
gozdni dolini, na mali jasi v obliki hruške, ob cesti, 
ki pelje iz Grčaric proti Jelenovemu Žlebu oziroma 
Loškemu Potoku. Od vsakega od omenjenih krajev je 
bila oddaljena približno 2 uri hoda. Področje naselja 
na severni strani obdajajo gozdovi Jelenovega žleba 
in Travne gore, na vzhodu gozdovi Velike gore, na 
jugozahodu pa gozdovi Debelega vrha in Goteniške 
gore, ki se razprostirajo do obronkov Kolpe in naprej 
proti Gorskemu kotarju.

Razvoj Glažute bi lahko razdelili na tri obdobja, in sicer: 
obdobje od 1835 do 1870 – čas steklarstva, obdobje od 
1871 do 1942 – čas parne žage in obdobje po drugi 
svetovni vojni, nekje do devetdesetih let 20. stoletja, ko 
se je ponovno vzpostavila žagarska dejavnost z velikim 
tehnološkim napredkom in boljšimi pogoji dela.
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KARLOVA STEKLARNA (KARLSHÜTTE) 
POSTANE GLAŽUTA

Za Glažuto je svet izvedel leta 1835, ko je tam knez 
Auersperg v lastni na novo postavljeni steklarni zagnal 
proizvodnjo ravnega stekla. Za potrebe izgradnje 
steklarskega obrata in proizvodnjo stekla je bilo 
posekanega 360 ha gozda v obliki goloseka. Tako so 
pridobili 8.000 m3 bukovega lesa, ki so ga večino 
porabili za kurjavo topilnic. Del tako nastale goličave so 
kasneje na novo zasadili s smreko in jelko, preostanek 
pa spremenili v senožeti, ki so jih kosili gozdarji, logarji 
in vodje obrata ali pa so na njih pasli njihovo živino 
pastirji.

Steklarski objekti so bili zgrajeni na prostoru, na katerem 
sta bila kasneje zgrajena parna žaga in krlišče, ter na 
prostoru objekta, imenovanega »kisofen«, v okolici 
katerega so še pred drugo svetovno vojno obstajali na 
površju ali le malo pod njim večji in manjši koščki 
stekla, kar bi po mojem z izkopavanji potrdili še danes.

Steklarna je dobro delovala celih 20 let, do leta 1855, ko je 
tudi na področje tedanje Kranjske z odprtjem železniške 
proge Dunaj–Trst prišlo cenejše in kvalitetnejše češko 
steklo. Kmalu po končani proizvodnji so steklarske 
peči prenesli na področje rudnika v Kočevju. Opuščen 
steklarski obrat je knez Auersperg prodal Jerneju 
(Bartlu) Lunačku, ki ga je postopoma preuredil v parno 
žago. Jernej Lunaček je bil strojnik na parni žagi v 
Travniku, kjer je parni stroj tudi montiral. Kasneje je bil 
poštar in trgovec v Loškem Potoku, na prvih volitvah po 
novih pravilih pa je leta 1868 postal prvi potoški župan.  

Istočasno z izgradnjo steklarne se je razvijala tudi 
gozdarska služba, ki je imela v začetku dve glavni 
nalogi. Prva je bila izmera gozdnih površin in 
razdelitev na oddelke oziroma komplekse, ki so jih 
imenovali »linije«. Oddelki so bili med seboj razmejeni 
z mejniki, označenimi z markacijami (rdečimi 
lisami), in zaporedno oštevilčeni. Vsak oddelek je 
bil širok približno 1 km, dolg pa različno, odvisno od 
konfiguracije zemljišča. V posameznem oddelku so 
sekali samo zrelo in poškodovano drevje, pri čemer so 
morali paziti, da so poškodovali čim manj mladih dreves 
in podrasti. Ponovna redna sečnja v istem oddelku je 
bila predvidena čez 50 let.

Te izmere in razdelitve oddelkov so kasneje omogočile 
izdelavo natančnih katastrskih map. Druga naloga 
gozdarske službe pa je bila postopna izgradnja gozdnih 
poti, se pravi trasiranje, ter vodenje in nadzor izgradnje 
le-teh. Za izdelavo oziroma izgradnjo gozdnih poti so 
delavci imeli na razpolago le krampe in lopate. Če pa 
je bilo potrebno razbiti kakšno večjo skalo, so uporabili 
še »macole«. Šele kasneje so v velike skalne gmote z 
železnimi svedri izdolbli luknje, vanje nasuli smodnik 
in jih tako razstrelili. Tako grajene poti so imele velike 
naklone in ostre ovinke, ker je gradnjo narekovala 
konfiguracija terena in najkrajša možna pot od ene 
do druge točke. Ker so bile slabo utrjene in občutljive 
na deževje, so zahtevale pogosta popravila in redno 

cestarsko službo. Te cestne delavce, ki so poti dodatno 
utrjevali s »šodrom«, so imenoval »zogarji«.

IZ STEKLARNE NASTANE PARNA ŽAGA

Steklarsko naselje Glažuta je z vsemi zgradbami do 
leta 1871 preuredil v obrat parne žage Bartl Lunaček. 
Žaga je bila opremljena s štirimi beneškimi jarmeniki 
in več krožnimi žagami. Za pogon so uporabljali 
manjšo lokomobilo. Stanovanjski prostori so v glavnem 
ostali isti kot prej, ko je delovala steklarna, le zaradi 
povečanega števila delavcev je bila na novo zgrajena 
večja lesena baraka za deset družin. Preurejen pa je bil 
še objekt »kisofen«, ki so ga predelali v hleve in senike za 
konje ter prostore za stanovanja voznikov.

Proizvodnjo stekla je zamenjala predelava lesa, kar je 
močno  spremenilo sliko dotedanjega kraja in življenja v 
njem. Nastalo je več novih objektov, steklarje in njihove 
pomočnike pa je zamenjalo več novih delavcev. Prišli 
so dodatni sekači, poleti so se jim pridružili tesači. 
Oglarji pa so kuhali oglje tako za potrebe žage kot za 
prodajo. Za vožnjo hlodovine iz gozda na žago je bilo 
zaposlenih kar nekaj »furmanov«. Dodatno pa še nekaj 
za prevoz žaganega lesa in tramov, kar so v začetku v 
glavnem vozili na skoraj 60 km oddaljeno železniško 
postajo na Rakek, ki je bila do vzpostavitve železniške 
postaje v Ribnici leta 1893 Glažuti najbližja železniška 
postaja. Vozili so s konjsko ali volovsko vprego preko 
Loškega Potoka, Bloške planote in Cerknice. Vsaka 
tako imenovana »fura« je trajala dva dneva (en dan do 
Rakeka in en dan nazaj). Zaradi slabih cest z mnogimi 
klanci so z eno furo v povprečju prepeljali le dva do 
tri kubike suhega jelovega lesa. Kako težke tovore so 
nakladali, pa je bilo odvisno predvsem od vremena in 
vzdrževanja cest. V zimskem času so vozili tudi s sanmi. 
Če je bil dober »sanik« (gladka in utrjena s snegom 
pokrita površina), so lahko prevažali tudi težje tovore. 
V tem času pa se je začela krepiti z novimi strokovnimi 
kadri tudi gozdarska služba.

Leta 1884 je Jernej Lunaček prodal vse pravice v lesnem 
obratu v Glažuti tržaški firmi Alimanda in Gilberti, ki 
je s seboj pripeljala par delavskih družin iz Furlanije. 
Nedolgo zatem pa je vse skupaj ponovno kupil knez 
Auersperg, ki je tako postal lastnik vseh lesnih obratov 
na območju kočevskih gozdov v tistem času. To so bili 
poleg obrata v Glažuti še parna žaga v Travniku, zgrajena 
med 1856 in 1858, parna žaga pri Mrzlem studencu pri 
Gotenici, zgrajena 1871, in parna žaga na Medvedjeku 
na nadmorski višini 1001 m, ki je bila najzmogljivejša.

Ko je bila leta 1893 odprta železniška postaja tudi v 
Ribnici, je bilo ob njej postavljeno tudi lesno skladišče. 
Ker je bila do tam pot iz Glažute polovico krajša kot 
na Rakek in so furmani lahko naredili prevoz v enem 
dnevu, so bili vsi prevozi v kratkem preusmerjeni na 
železniško postajo v Ribnico. Pa še cesta je bila veliko 
boljša, z manj vzponi in več ravninami, tako da so po 
njej lahko prevažali tudi precej težje tovore.

Za objavo pripravil Vlado Mohar.
Se nadaljuje.
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OGENJCA JE TRAGEDIJA PARTIZANSKEGA UPORA IN 
LOŠKEGA POTOKA!
»Kolaboracija ne more biti vrednota. Ogenjca je lahko 
prispodoba za celotno medvojno dogajanje na Slovenskem. 
Nasproti sta si stali dve odločitvi, dve izbiri. Odločitev za 
upor, za svobodo, za boj proti osvajalcem, ki so razkosali 
domovino in slovenstvu hoteli vzeti prihodnost, in na 
drugi strani odločitev za sodelovanje z osvajalcem. To so 
dejstva,« je dejal slavnostni govornik Milan Kučan na 
spominski slovesnosti, posvečeni spominu uničenja 
partizanske bolnice Ogenjca pri Loškem Potoku med 
italijansko roško ofenzivo leta 1942. Že leta spremljam 
spominske slovesnosti pri Ogenjci in spoštujem 
izražanje pietete do mrtvih partizanov. Ne strinjam pa se 
s tam ponavljajočo razlago zgodovine in obtoževanjem 
žrtev revolucije, da so izdajalci naroda. K pisanju sta 
me dodatno  spodbudili pismi oz. prispevka, in sicer 
»Razklanost slovenskega naroda nam prinaša le škodo«, 
ki  je zaključna misel Mirka Anzeljca, častnega občana 
občine Ribnica, v njegovem prispevku, objavljenem 
v REŠETU, in seveda pismo mojega učitelja Janeza 
Debeljaka, častnega občana več občin. V njem mi med 
drugim piše: »Vsaj trideset let sem moral kot slavist 
mladim generacijam razlagati Klopčičevo partizansko 
enodejanko »Mati«. Mati zaradi izdajstva izgubi sina, 
enega sina. Torej sem vcepljal stereotip o borcu, ki pade 
za svobodo, njegov nasprotnik pa je izdajalec. Tipična 
pravljica o pridnem Janezku in hudobnem Mihcu. 
Izdajalca je treba za vse čase sovražiti, izničiti. Pa se v 
meni oglaša neka druga resnica«. Katera so torej  tista 
dejstva, Milan Kučan, ki so lahko prispodoba za 
odločitev za upor ali za sodelovanje z osvajalcem? 
Dejstvo je, da je med roško ofenzivo, ki je na tem 
območju potekala julija in avgusta 1942, partizanka 
ustrelila italijanskega poročnika, ki je z enoto korakal 
po cesti v Sodolu v Loškem Potoku. Ali je partizanka 
to storila po lastni presoji ali ji je bilo to ukazano, ni 
znano, je pa pomembno odprto vprašanje. Italijani 
so partizanko likvidirali in se maščevali prebivalcem 
Loškega Potoka s pobojem štirinajstih talcev v Sodolu 
in požigom vasi Travnik. Najmanj nenavadno je, da ni 
nobenega obeležja ne zapisa o partizanki, ki je s svojim 
dejanjem sprožila to tragedijo Loškega Potoka. Na to 
me je večkrat opozorila moja pokojna mama Jožefa 
Mihič, roj. Kordiš, ki je bila v Loškem Potoku poznana 
kot »Trafikarjeva Pepca«. To so mi potrdili še nekateri 
drugi Potočani, nazadnje letos, ko sem bil pri maši za 
»sodolske žrtve«. V italijanski hajki so ti potem odkrili 
zatočišče ranjencev v jami Ogenjca. Skrito jamo je 
izdal partizan, ki je zapustil jamo. Bolničarka je kljub 
Hipokratovi prisegi, sicer po dogovoru z ranjenci, 
ustrelila ranjence in sebe. V jami je ostalo deset mrtvih 
ranjencev, dva še živa so Italijani zajeli in sta preživela 
ujetništvo ter sta po kapitulaciji Italije zopet vstopila v 
partizane. Kučan je še poudaril: »Slovenci smo v najbolj 
herojskem obdobju, v katerem smo zaradi upora in boja 
kot narod obstali, morali plačati velikanski davek. To, 
kar se nam je dogodilo, je pustilo tudi mnoge tragične 
posledice, ki jih nosimo vse do današnjih dni in bremenijo 

življenje celo najmlajših generacij. Spraviti se s preteklostjo 
seveda ne pomeni enakega vrednotenja vsega, kar se je v 
njej dogajalo. Kolaboracija, sodelovanje z okupatorjem in 
sovražnikom ne more biti vredno … Sprašujem, kateri 
dogodki, povezani s partizansko tragedijo pri Ogenjci, 
pa so tisti, ki kažejo na kolaboracijo. Partizansko 
bolnico Ogenjca je vendar izdal partizan. Kučan pravi: 
»V bitki pri Termopilah, v kateri so Grki branili svobodo 
Grčije pred Perzijci, so padli do zadnjega moža. Ni jih 
pokončala zla vojna sreča ali premoč sovraga. Padli so, ker 
se je našel izdajalec, ki je v zameno za bogastvo Perzijce 
pripeljal svojim rojakom za hrbet. Stari Grki z etičnim 
vrednotenjem niso imeli težav.« Kučan ne razume, da so se 
pri Termopilah borili za svobodo Grki pred Perzijci in so 
padli za domovino Grčijo. To ni bila državljanska vojna 
Grka proti Grku. V državljanski vojni ne poteka spopad 
med dvema narodoma, zato ne more biti izdajalcev 
naroda, temveč poteka spopad med privrženci različnih 
družbenih ureditev. V slovenski državljanski vojni med 
okupacijo je bil to spopad med privrženci revolucije oz. 
boljševiškega socializma, ter med protirevolucionarji, 
nasprotniki sovjetskega socializma in Stalina. »Dokazali 
smo to, ko smo povojne poboje že pred časom prepoznali 
kot zavržno dejanje,« je spomnil nekdanji predsednik in 
dodal: »Vrednotno zavračanje kolaboracije ne izključuje 
obsodbe marsičesa, kar se je dogajalo v imenu upora in 
varovanja pred sovražniki. Pa vendar je čas, da temeljno 
resnico o takratnih izbirah končno sprejmemo, se naučimo 
z njo živeti in jo ponotranjimo.« Res je, da je Milan 
Kučan zapisal v javni izjavi, da želi ponoviti svoje besede 
obžalovanja in obsodbe povojnih zunajsodnih pobojev, 
ki bodo v slovenskem zgodovinskem spominu zapisani 
kot moralni in pravni zločin. Samo na podlagi pietete 
do mrtvih sta mogoča spravno sožitje med živimi in 
strpnost v skupnem bivanju ljudi različnih prepričanj 
drug z drugim in ne drug proti drugemu. To berem na 
prvi strani NEDELA, z dne 29. julij 2000. Žalostno je, da 
vsaj ta moralni oz. pravni zločin še do danes ni doživel 
epiloga na sodišču. Menda izkazana pieteta do mrtvih ne 
nadomesti sodišča, ko gre za moralni in pravni zločin? 
»Kar je bilo, tega ni mogoče spremeniti. Se je pa iz tega 
mogoče veliko naučiti za prihodnost. Ponos nad tem, kar 
smo Slovenci zmogli v času NOB, ko je bil naš narod velik 
zaradi svojega prispevka k zmagi nad zlomom fašizma, 
je, skupaj z našo odločitvijo za samostojnost in obrambo 
naravne pravice slehernega naroda do samoodločbe, 
vir naše samozavesti in poguma tudi za prihodnost. Je 
moralna legitimacija, ki jo imamo pred zgodovino, pred 
svetom in pred prihodnostjo,« je izpostavil Kučan in 
dodal, da ni zagotovil, da nas ne čakajo nove preizkušnje 
in izzivi. Kateri? Ne pozabimo, osnovni vir vsega zla je 
bil okupator, kar se včasih pozablja. Dejstvo je, da je 
odpor povzročil smrt 7.800 okupatorjev. Vseh žrtev 
vojne in revolucionarne vihre pa je več kot 100.000 
med prebivalstvom. Številke govore kruto resnico. 
Tudi v Loškem Potoku je bilo podobno. Zaradi vojne 
in revolucionarne vihre so ocene, da je umrlo 260 



35Avgust - september - oktober 2019

MNENJE BRALCA

Potočanov, od tega 220 »belih« in 40 »rdečih«. Koliko 
pa je tam padlo okupatorjev zaradi partizanskega upora, 
so le grobe ocene, to je več kot 10 okupatorskih vojakov. 
Pri samem dogajanju pri Ogenjci ni padel noben 
Potočan, le prej 14 talcev, samih Potočanov. Partizanski 
komandant Franc Sever - Franta, letalski polkovnik JLA, 
ki je sedaj osrednji junak v filmu  o rešitvi  partizanov 
na Menini planini pred koncem vojne, je v intervjuju, 
ki ga je vodil Lado Ambrožič na RTV SLO 1 v nedeljo 
zvečer, 14. 04. 2013, med drugim povedal, da so mu  po 
vrnitvi s študija v SZ po končani 2. svetovni vojni, ko je 
povedal, kakšen režim in težko življenje ljudi je videl v 
SZ, zabičali, da mora o tem molčati. Matija Maček, visok 
komunistični funkcionar in vodja slovenske OZNE, mu 
je tedaj dejal: »Če bi to, kaj se dogaja in kako se živi v 

SZ, povedali ljudem, ne bi šel 
nihče v partizane!«

Spoštujmo upor in obžaluj-
mo tragedijo državljanske 
vojne. Ne pozabimo, Stalin je 
že med vojno dosegel, da je 
bilo ozemlje  kraljevine Jugo-
slavije interesno področje SZ 
in je bil edini pravi politični 
prijatelj Tita. Rdeča arma-
da je osvobajala Jugoslavijo 
in tako pomagala Titu, da je 
zmagal v državljanski vojni 
in po koncu vojne prevzel ob-

last v državi. Če pa bi bila Jugoslavija interesno področje 
zahodnih zaveznikov, se vse to ne bi moglo zgoditi. Dej-
stvo je, da je nacistična Nemčija podpisala kapitulacijo 
zaveznikom in nobenim partizanom v Evropi, tudi Titu 
ne. To dejstvo ne zanika upora partizanov. Berem, da 
je Tito vedel, da bodo nacistično Nemčijo zmogli pre-
magati le zavezniki, ki so bili zadostno industrijsko in 
vojaško močni. Zato je bila za Tita pomembnejša zmaga 
v državljanski vojni, to je zmaga nad Mihajlovićevimi 
četniki, plavo gardo, kraljevo vojsko v domovini in dru-
gimi nasprotniki revolucije, ki so bili vsi poraženi. Pri-
vrženca četnikov oz. plave garde v Sloveniji sta bila tudi 
akademik, član SAZU, prof. dr. Aleksander Bajt in olim-
pionik Leon Štukelj, pravnik. V govoru Kučan ne ome-
ni državljanske vojne, očita pa kolaboracijo, kot da je ta 
dejansko bila, in to kot izraz »navdušenja nad okupacijo 
in nacizmom velikega dela slovenskega naroda«, ki naj 
bi kar izdal samega sebe. Kučan namreč ne pove, da je 
Partija s pomočjo OF sprožila in vodila tudi revolucijo, 
med vojno in po njej. Revolucionar je prvi dvignil roko 
nad brata protirevolucionarja, protirevolucionarji pa so 
kot »vaške straže in domobranci« branili svoja življenja, 
svoje domove pred uvedbo režima po vzoru Stalinove 
SZ. Strinjam se, da kolaboracija za cilje okupatorja ne 
more biti vrednota. Vendar tako krvava revolucija, kot 
je bila pri nas, ki je nasprotno stran, to je protirevolu-
cionarje, zaradi preživetja v državljanski vojni potisni-
la pod okrilje okupatorjev, kar ni kolaboracija, tudi ne 
more biti vrednota. Do sprave vodi le priznanje obeh 
strani oz. politike na državni ravni, da je med okupacijo 
in po vojni potekala revolucija oz. državljanska vojna. 
Osnovni vir vsega zla je seveda bil okupator, kar se vča-

sih pozablja. Kako daleč je zbližanje nasprotij državljan-
ske vojne, kaže to, da noben govornik na slovesnostih pri 
Ogenjci doslej ni niti z besedo omenil tragedije pri brez-
nu Žiglovica na Mali gori pri Ribnici. Tam so partizani 
v istem tednu l. 1942, kot je bila tragedija pri Ogenjci, 
pobili devet domačinov iz ribniške doline, med katerimi 
so dotlej mnogi podpirali OF. Mnogi so se tudi zaradi 
tega zatekli k domobrancem in doživeli njihovo usodo. 
Vse do osamosvojitve Slovenije te žrtve niso smele imeti 
spomenika, niso bile vredne javnega spomina, kar se žal 
še danes dogaja. Tragedije partizanov pri Ogenjci se re-
dno spominja kar na nivoju države. V senci te tragedije, 
ko ni padel tam noben Potočan, ostaja štirinajst Potoča-
nov, nedolžnih domačinov. To je »kultura«, ki vzdržuje 
razkol naroda. Ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph 
A. Mussomeli je o razklanosti dejal: »Ljudje bi se morali 
zavedati potrebe medsebojnega spoštovanja in spoznati, 
da v vsaki bitki, vojni, sporu, tudi med dvema človekoma, 
obe strani nosita del krivde in počneta stvari, ki so napač-
ne, nič ni črno-belo. Če ne sprejmete dejstva, da pri vsa-
komur, pri vsakem gibanju obstajajo dobre in slabe stvari, 
imate težavo. V Sloveniji ljudje 70 let niso mogli govoriti 
o tem in zelo težko zdaj sprevidijo, da je zgodovina bolj 
zapletena, da stvari niso tako jasne, kot si ljudje želijo, 
da ima vsakdo različno zgodbo in da je vsak izbral zase 
tisto, kar je v danem trenutku mislil, da je najbolje zanj. 
Treba se je premakniti naprej. V prihodnost.« Sprava je 
po njegovem mnenju nujna za stabilno demokracijo. 
Povsem se strinjam, kar pravi Jan Philipp Reemtsma, 
častni konzul Slovenije v Hamburgu: »Treba se je tudi 
pogovarjati in poskusiti razumeti druge. Mogoče bi si bilo 
najprej dobro predstavljati, da drugi tistega, kar so delali, 
niso delali iz zlobe. Vsak ima svoje razloge, svoje izkušnje 
in te je treba jemati zares. Če bi se medsebojno vzeli zares, 
bi morda enkrat lahko skupaj odkrili spomenik.« Nestor 
slovenskih književnikov Boris Pahor, tržaški Slovenec, 
je dejal: »Žal smo v 20. stoletju zagrešili usodni in naj-
hujši antihumanizem, ko je brat položil roko na brata, in 
je zaradi žrtev narod še bolj razdeljen, dialog pa spet in 
spet v resnici mrtev. Zato bi si danes ob spomeniku skupaj 
s Kocbekom upal predlagati, da »bi se sprta in sovražna 
tabora ponovno sestala, obžalovala in pokopala žrtve ter 
se sporazumela za skupno vodenje države in naroda ter 
za skupno prihodnost.« Ne pozabimo, da je dr. France 
Bučar kot prvi predsednik demokratično izvoljenega 
parlamenta Slovenije 9. maja 1990 v skupščini izrekel: 
»S konstituiranjem te skupščine lahko menimo, da se je 
končala državljanska vojna, ki nas je lomila in hromi-
la skoraj pol stoletja.« Perspektiva Slovenije je odvisna 
tudi od sprejetja zgodovine, ki ne bo še naprej ohranja-
la razkola naroda. Ne more biti vrednota upor ne glede 
na ceno in še istočasno bratomorna državljanska vojna, 
ko za vse to plača prebivalstvo zelo visoko ceno, večjo 
kot okupator. Tragedija partizanskega upora pri Ogenjci 
nikakor ne more biti prispodoba dileme, »upor ali ko-
laboracija«. To je moje mnenje, kot pionirja DEMOSA 
in SKD ob osamosvajanju in demokratizaciji v tedanji 
občini oz. sedanjih občinah Ribnica, Sodražica in Loški 
Potok. Ogenjca je tragedija partizanskega upora in še 
Loškega Potoka.

Franc Mihič, Ribnica
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

C. J. SANSOM
Ukinitev

Ukinitev je izjemno živ portret tudorske Anglije. 
Leto 1537 je in dežela je razdvojena med tiste, 
ki zvesto sledijo katoliški cerkvi, in tiste, ki 
so zvesti kralju in novo nastali anglikanski 

cerkvi. Ko v samostanu na južni obali Anglije brutalno 
umorijo kraljevega komisarja, pozove Th omas Cromwell, 
strahoviti generalni vikar Henrika VIII., kolega reformatorja 
Matthewa Shardlaka, da vodi preiskavo. Shardlake in njegov 
mladi varovanec odkrijeta dokaze o spolni kršitvi, poneverbi 
in izdaji, in ko odkrijeta še dva druga umora, morata hitro 
ukrepati, da preprečita morilcu, da bi ponovno udaril. Jima 
bo uspelo ali se bo ponovno prelivala kri?

CAMILLA LÄCKBERG
Zlata kletka
Po desetih kriminalkah o Fjällbacki se je 
Camilla Läckberg odločila za novo smer z 
dramatično pripovedjo o izdaji, povračilu in 
maščevanju. Zlata kletka je pretresljiv roman 

o ženski, ki je bila prevarana in izkoriščena, vendar se kot 
feniks dvigne iz pepela in prevzame nadzor nad svojo 
usodo.

Na zunaj se zdi, da ima Faye vse: popolnega moža, 
ljubljeno hčer in razkošno stanovanje v najboljšem 
predelu Stockholma. Vendar jo lovijo mračni spomini 
na odraščanje v Fjällbacki in čedalje bolj se počuti kot 
ujetnica v zlati kletki. Nekoč je bila odločna ženska z 
ambicijami, vendar se je zaradi Jacka vsemu odpovedala. 
Ko jo ta izda, se ji podre ves svet. Nenadoma nima prav 
ničesar več. Najprej ohromi, nato pa se odloči, da mu bo 
vrnila, in začne načrtovati strašno maščevanje.

NICOLAS BARREAU
Ljubezenska pisma z Montmartra
Julien Azoulay, pisec romantičnih komedij, 
je čisto na tleh. Pri rosnih triintridesetih 
letih mu umre ljubljena žena Hélène. Še prej 
pa ji mora dati slovesno obljubo, da ji bo po 
smrti napisal triintrideset pisem – po eno za 

vsako leto svojega življenja.

Julien po nekaj pismih presenečeno ugotovi, da ga 
pisanje na nek čuden način pomirja. Hélène pripoveduje 
o življenju brez nje, o njunem sinu Arthurju, ki ne želi 
žalostnega očeta, o njeni prijateljici Cathérine, ki ga hoče 
tolažiti.

Svoja pisma polaga v skrivni predal Hélèninega nagrobnika 
na čudovitem Montmartru. Toda nekega dne začnejo 
pisma izginevati, na njihovem mestu pa Julien vedno najde 
neki znak: kamnito srce, uro z lajno, vstopnici za kino, 
zemljevid Pariza.

Julien se ne zaveda, da ga nekdo opazuje. Nekdo, ki bere 
njegova pisma in želi človeka, ki se muči s svojo usodo, 
pripeljati nazaj v svet živih. Nekdo, ki se je zaljubil vanj.

HELEN POLLARD
Poletje v Dvorišču vrtnic
Emmy Jamieson obožuje svoje novo življenje 
sredi prelepe francoske pokrajine, kjer 
upravlja Dvorišče vrtnic, lepo belo kamnito 
gostišče. Tik pred poroko s pravljično 

idealnim Alainom stvari ne bi mogle biti popolnejše. 
Mamino vpletanje v priprave in rahli, a vztrajni alarmni 
signali, ki prihajajo od Alainove bivše, zagotovo niso nič 
takega, zaradi česar bi jo moralo skrbeti. Toda bolj ko se 
približuje velikemu dnevu, močneje vre na dan skrivnost iz 
preteklosti, ki vse postavi pod vprašaj. Bo Emmyjina idilična 
francoska poroka potekala po načrtih ali se bo z zlomljenim 
srcem razočarana vrnila v Anglijo?

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Vsem 
osnovnošolcem in dijakom želimo uspešen začetek novega 
šolskega leta! Radi in lepo se imejte ter na svidenje do 
prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Letošnje poletje je minilo in v deželo je stopila jesen, odeta v pisan plašč različnih barv. Tudi 
počitnice so vse prehitro minile in osnovnošolci ter dijaki so znova zakorakali na pot pridobivanja 
novega znanja in izkušenj. Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali med knjižnimi policami 
in našli naslednje zanimive knjižne novosti, s katerimi si boste lahko krajšali čas v letošnji jeseni!

JOJO MOYES
Dekle, ki si ga zapustil
Francija, 1916. Hotelirka Sophie vodi posle 
in skrbi za družino, medtem ko se njen 
mož Éduard bori na fronti. Sophie mora 
pripravljati hrano nemškim častnikom, 
kar naleti na nerazumevanje domačih in 

sovaščanov. Napetosti se še stopnjujejo, ker nemškega 
poveljnika navduši Sophiejin portret, ki ga je naslikal njen 
mož, pa tudi portretiranka sama. Komandantova nevarna 
obsedenost pripelje Sophie do nepričakovane odločitve.

London, 2010. Mlada vdova Liv še ni prebolela moževe 
smrti. Toda ko spozna Američana Paula, se končno zazdi, 
da se ji življenje obrača v pravo smer. Paul, ki se ukvarja z 
iskanjem izginulih umetniških del, prav v Livinem domu 
naleti na portret, ki ga išče že dlje časa. Paul in Liv se 
nenadoma znajdeta na nasprotnih bregovih.

JOE DISPENZA
Placebo ste vi

Joe Dispenza spaja trdne znanstvene 
dokaze z navdušujočimi vpogledi in s 
tem, ko širi obzorja mogočega, premika 
meje znanega. Znanost jemlje resneje od 
večine znanstvenikov, v tej osupljivi knjigi 

pa z najnovejšimi znanstvenimi dognanji na področjih 
epigenetike, nevroplastičnosti in psihonevroimunologije 
oblikuje logični sklep: vi in prav vsi ljudje oblikujemo 
svoje možgane in telo z mislimi, čustvi, nameni in 
transcendentalnimi stanji, ki jih izkusimo. Knjiga Placebo 
ste vi vas vabi, da s temi spoznanji oblikujete novo telo in 
si ustvarite novo življenje. Včasih vam bo ob branju celo 
neprijetno, ampak vztrajajte. Nelagodje je samo znak 
vpliva vašega starega jaza, ki ugovarja zaradi neizogibnosti 
sprememb, ki vas bodo preobrazile, ter motenj, povezanih 
z vrednostmi hormonov. Avtor pravi, da so lahko ti občutki 
neudobja preprosto biološki odziv na razkroj starega jaza. 
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(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!

V naselju Ograde v občini Loška dolina prodamo 4 
zazidljive parcele v velikosti od 1.000–1.200 m2.

Parcele so popolnoma komunalno urejene (vodovod, 
telekom, kanalizacija, elektro priključki).

Sončna, odprta lega in prekrasen razgled proti 
Snežniku in naselju Stari trg.

Cena: 45 EUR/m2

Kontakt: 031/337 924 (Matevž) Za vas kakovostno izvajamo:

Izkop za kanalizacijo, vodovod oz. kompletno 
komunalno infrastrukturo.

Urejanje okolic in dvorišč, rušenje objektov, kamnite 
zložbe, gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov, 
tehnično svetovanje, vulkanizerska dela, popravila 
osebnih in tovornih vozil...

V svoj kolektiv vabimo izkušenega zidarja, šoferja, 
delovodja, mehanika, strojnika.

Pokličite na tel.: 031/337 924

ali pišite po e-pošti: samprt.m@gmail.com

Več informacij najdete na naši spletni strani: 
www.samprt.si

samprt.m@gmail.com, 031/337 924 (Matevž)
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V SLOVO

Ko pošle so ti moči,

zaprla trudne si oči.

In čeprav pokojno spiš,

z nami še naprej živiš.

Srce je omagalo,

tvoj dih je zastal,

a nate spomin

bo večno ostal.

Dober, plemenit človek, 

ki je z nami živel,

nam ne more biti odvzet,

kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled

svoje dobrote in plemenitosti.

Zaspala, mama si zlata,
zaprla trudne si oči,
naj bog odpre ti rajska vrata, 
želimo tebi danes vsi.

V nebesih te veselja čaka,
ki videlo ga ni oko,
tam bridka solza vsaka
se v biser spremenila bo.

ZAHVALA

Od nas se je za vedno poslovila

TEREZIJA MARINČIČ
(6. 10. 1926–28. 6. 2019)

iz Podpreske 31

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, 

znancem in sosedom za darovano cvetje, sveče, 

darove za svete maše ter izrečena sožalja.

Iskrena hvala osebju ZP Loški Potok za dolgoletno 

oskrbo, gospodu župniku za opravljen obred, 

Ireni Klepac za poslovilni govor, pevcem za zapete pesmi, 

gasilcem in vsem ostalim, ki so jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

IVAN BARTOL
Hrib 95 a

31. 12. 1922–15. 7. 2019

Ob slovesu našega dragega ata se iskreno zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, sosedom in sovaščanom za vse darove 

in izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se osebju v Domu 

starejših občanov za oskrbo in nego.

Hvala gospodu župniku in potoškim pevcem za 

pogrebno bogoslužje.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V večnost je odšel naš dragi mož, oče, dedek, pradedek

FRANC LAVRIČ
(10. 4. 1946–20. 8. 2019)

iz Retij 24

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se mu poklonili in ga 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala za darovane svete maše, cvetje, sveče in 

izrečena sožalja.

Hvala g. župniku za lep cerkveni obred, pevskemu zboru 

za odpete pesmi in Komunali Ribnica 

za opravljene storitve.

Naj počiva v miru.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Tiho, kot je živela, nas je v 87. letu tudi zapustila naša 

draga mama, babica, prababica, sestra in teta

MILENA TURK
iz Malega Loga 59

(1. 1. 1932–29. 8. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, prav vsem za izrečena 
sožalja, lepe besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala dr. Petru Rusu in patronažni sestri 
Renati Troha za dolgoletno pomoč na domu.

Še posebej pa se zahvaljujemo gospodoma župnikoma 
Bojanu Travnu in Antonu Lavriču za prelep cerkveni 

obred in pevcem za sočutno zapete pesmi.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 

številu pospremili na njeni zadnji poti.
Pogrešali jo bomo!

Žalujoči: vsi njeni
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V SLOVO

Zapel je zvon

tebi v slovo …

Poln bolečin 

ostaja spomin, 

ostaja praznina, 

molk in tišina …

Ni te več na vrtu, ne v hiši,

nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu odpihnil bo vihar,

v naših srcih je ne bo nikdar.

Trdo delo in trpljenje

tvoje je bilo življenje,

bolečine in trpljenje si prestal

in zdaj boš v grobu mirno spal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in brata

ANTONA ANZELJCA
iz Malega Loga 61, Loški Potok,

se za dobrosrčnost iskreno zahvaljujemo vsem sorod-

nikom, prijateljem, sodelavcem in vaščanom. Najlepša 

hvala za vsa izrečena sožalja, spodbudne besede, 

objeme, darovane maše, sveče in cvetje. Zahvaljujemo 

se tudi dr. Rusu, pogrebni službi, trobentaču in gospodu 

župniku za lepo opravljen pogreb.

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako 

številčno še zadnjič obiskali v poslovilni vežici in ga 

množično pospremili na poslednjo pot do grude na 

pokopališču na Taboru. Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči: žena Marija, hči Martina z družino in sin 

Marko z družino

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata, 

strica

STANISLAVA DEBELJAKA
(1936–2019)

iz Malega Loga 28

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, prineseno cvetje in 

podarjene sveče.

Zahvaljujemo se tudi dr. Petru Rusu in osebju ZP Loški 
Potok za zdravstveno oskrbo in pomoč.

Hvala g. župniku Bojanu Travnu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi in pogrebnemu 

podjetju za vse njihove usluge.

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

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

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

ALOJZA MIKLIČA
(1933–2019)

iz Podplanine

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala 

za vse izrečene besede sožalja, stiske rok in tople objeme ter 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše.

Zahvaljujemo se lovcem LD Draga - Trava in LD Dekani za or-
ganizacijo in izvedbo lovskega pogreba, članom Lovske družine 

Loški Potok, gasilcem PGD Trava, PGD Podpreska, Gasilski 
zvezi Loški Potok in gasilcem DVD Čabar za sodelovanje pri 

organizaciji in udeležbo na pogrebni slovesnosti, praporščakom 
in govornikom ter članom KŠD Draga.

Zahvaljujemo se župniku za opravljen obred in spremljanje 
pokojnika na njegovi zadnji poti do večnega počivališča.

Hvala vsem, ki ste njegovo zadnje slovo delili z nami.

Vsi žalujoči

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5

1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

KLESANJE ČRK
Miro Cvar

tel.: 041 958-471

KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT



Ob praznovanju občinskega praznika

vas vljudno vabimo na

SLAVNOSTNO PRIREDITEV S KULTURNIM PROGRAMOM IN

PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ,

ki bo v soboto,

5. oktobra 2019, ob 18. uri

v telovadnici osnovne šole dr. Antona Debeljaka

na Hribu v Loškem Potoku.

Po uradnem delu bo sledil nastop ansambla Poskočni muzikanti.

VABIMO VAS, DA SE V SKLOPU OBČINSKEGA PRAZNIKA 

UDELEŽITE TUDI NASLEDNJIH PRIREDITEV:

PETEK, 04. 10. 2019, ob 18.00:

ODPRTJE RAZSTAVE DEL 16. LIKOVNE KOLONIJE IN 

7. OTROŠKE USTVARJALNICE

Prizorišče: Kulturno-turistični center na Hribu v Loškem Potoku

Organizator: Turistično društvo Loški Potok      

•

SOBOTA, 12. 10. 2019, ob 18.00: 

PRIREDITEV »ČREJDNIK – VAŠKI PASTIR«

Prizorišče: Dom krajanov v Podpreski

Organizator: Društvo upokojencev Draga in Kulturno-športno društvo Draga

Vljudno vabljeni!


