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ODMEVI 5
GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK

Srečno 2020!

NOVEMBER  DECEMBER 2019

OBVESTILA

VABILO
Vabimo vas na tradicionalni

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
POTOŠKIH PEVSKIH ZBOROV,
ki bo v četrtek, 26. 12. 2019, ob 18. uri
v šolski telovadnici na Hribu v Loškem Potoku.
Na koncertu bodo nastopili:
-

otroški pevski zbor osnovne šole

-

mladinski pevski zbor osnovne šole

-

cerkveni mešani pevski zbor Tabor

-

dekliški pevski zbor Ave verum

-

vokalna skupina Potoški fantje

-

vokalno-instrumentalna skupina Binklarji

-

članice DU Loški Potok Povasenke
Vljudno vabljeni

LIONS KLUB
RIBNICA
vabi na dobrodelni koncert

Z GLASBO

=$62ÿ/29(.$967,6.,
ki bo v soboto, 25. januarja 2020, ob 18. uri,
v Kulturnem domu TVD PARTIZAN Ribnica
Na dobrodelnem koncertu s programskim naslovom
KƉĞƌŶĞƉĞƌŝƉĞƟũĞ nastopajo:
PETRA VRH VREZEC sopranistka, AL VREZEC baritonist,
BEATA ILONA BARCZA pianistka, vokalna skupna ANAMANKA
ZĞǎŝũĂ͗sKEa>hZ
Cena vstopnice: 10 evrov.
Osnovnošolci imajo vstop prost!
PRODAJA VSTOPNIC:
v Rokodelskem centru Ribnica od 6.1.2020 dalje
in na kraju koncerta dve uri pred predstavo.

OBVESTILO
Občina Loški Potok obvešča, da je stavba Kulturno-turističnega centra na Hribu 14 še vedno na razpolago za
najem za izvajanje kulturno-turistične dejavnosti. Interesenti za sklenitev najemne pogodbe kontaktirajte Občino
Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, tel.
01 8350-100, e-pošta: obcina@loski-potok.si.

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

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi
in uredniško politiko. Priporočamo, da naj
Odgovorna urednica: Mojca Lavrič
posamezni prispevki ne presegajo velikosti 1.000
Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl,
znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić
ali podobno. Fotografij, pripetih v programu
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Word, zaradi slabe resolucije ne bomo objavili.
Prispevki političnih strank in neodvisnih list
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
ne smejo presegati 750 znakov s presledki.
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni
Fotografija na naslovnici: Občinski nagrajenci 2019 avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje
tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine
z županom
ne objavi. V Odmevih se brezplačno objavi
Avtor: Vinko Košmerl
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

2

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 fotografij in besedil v
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski
obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov:
Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko
ODMEVOV je 31. januar 2020.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Bliža se konec leta, ko je čas,
da pogledamo, kaj smo postorili v letu, ki odhaja, in kaj nas
čaka v prihodnjem.
V letu 2019 smo v pomladanskih mesecih zaključili dela na
cesti od centra Hriba v smeri
Sodražice. Stanje, ki je bilo še
lani poleti, hitro tone v pozabo – ozka, poškodovana in na več mestih posedena cesta brez pločnika in le delno opremljena z javno razsvetljavo – se še spomnite? No, zdaj je ta odsek ceste urejen,
s tem smo poskrbeli tudi za boljšo prometno varnost.
Druga pomembna pridobitev je lekarna, s katero smo
poskrbeli tudi za ta del zdravstvene oskrbe. Za nobeno
investicijo v občini ni bilo toliko zanimanja kot ravno za
to. Imamo lepo urejeno lekarno, to pa pomeni bistveno
večjo dostopnost do zdravil. Prej so bolniki dobili zdravila na recept v zdravstvenem domu, po ostala pa je bilo
treba v sosednje občine.
V naslednjem letu nas čaka dokončanje večnamenskega
objekta na Hribu, dokončanje vodovoda pri Beli Vodi,
izvedba potrebnih meritev na vodovodni vrtini na Hribu, da jo bomo lahko priključili na javni vodovod v letu
2021. V proračunu za leto 2020 je še kar nekaj drugih,
manjših zadev in priprav projektov za nadaljnje investicije. Ena od teh je tudi obnova stavbe nad trgovino KZ
Velike Lašče – gornji dve etaži stavbe, ki se nahaja med
domom starejših občanov in zdravstvenim domom, sta
v lasti občine.

lagal, da spišem amandma, s katerim bi utemeljili, za kaj
bi potrebovali dodatni denar, poslanska skupina SDS pa
naj bi amandma vložila ob sprejemanju državnega proračuna. Hkrati pa mi je omenil, da verjetnosti, da bi na
ta način dobili denar, praktično ni. To sem spisal, poslal
in zadevo smatral za zaključeno. Ob sprejemanju proračuna je bilo vloženih 130 amandmajev, 7 je bilo sprejetih. Med njimi tudi naš. Rezultat glasovanja je bil 42 za,
41 proti, 6 vzdržanih. Za je glasovalo vseh 25 poslancev
SDS, vseh 7 poslancev NSi, vsi štirje poslanci SNS in 5
od 9 poslancev iz Levice (4 so bili vzdržani). Za je glasoval tudi poslanec Levice Miha Kordiš, katerega stari
starši izhajajo iz Retij, in je bil glede na njegovo reakcijo
ob objavi rezultatov vidno zadovoljen. In zdaj še ena pomembna zadeva. Za je glasoval tudi poslanec SD, ki je v
vladajoči koaliciji, g. Predrag Baković iz Kočevja. Zaradi
tega je imel težave v svoji poslanski skupini. Pogumno.
Pogumno, da je zastavil svoj glas za ribniško-kočevsko
območje in s tem pokazal, kako bi morali poslanci, ki
izhajajo iz tega območja, tudi v preteklosti sodelovati in
zastopati območje, v katerem so bili izvoljeni. Želel bi si,
da tak način sodelovanja poslancev kljub temu, da so iz
različnih strank, postane praksa, v korist vseh državljanov tega območja.
Naj se na tem mestu še enkrat zahvalim poslancu SDS
g. Jožetu Tanku in poslanski skupini SDS, da so vložili
amandma, poslancu g. Predragu Bakoviću, ki je kljub
pritiskom glasoval za, ter vsem poslancem, ki so s svojim ravnanjem prispevali k izglasovanju pol milijona
evrov dodatnih sredstev za našo občino.
Menim, da je to dobra popotnica, da optimistično stopimo v leto 2020.
Ivan Benčina, župan
Foto: Mojca Lavrič

Glede na potrebe smo se odločili, da bo omenjeni del
stavbe v spodnji etaži namenjen varovanim stanovanjem, gornji pa stanovanjem manjše kvadrature, ki
bodo namenjena mlajšim družinam. Projekt že obstaja,
lotili smo se novelacije le-tega. Planirano je bilo, da bi šli
v to investicijo po letu 2022, seveda če bi bila sredstva na
voljo. Vendar pa se je zgodilo nekaj, kar bi lahko umestili v rubriko »saj ni res, pa je«. Ob sprejemanju državnega proračuna za leto 2020 so poslanci namreč potrdili
amandma (dopolnilo k proračunu), s katerim so Občini
Loški Potok namenili 500.000 € za obnovo omenjenega
objekta. Kako je prišlo do tega? Poslanec SDS in podpredsednik Državnega zbora g. Jože Tanko mi je pred-
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Spoštovani občanke
in občani, želim vam
srečno, zdravo in uspešno
leto 2020.

3

AKTUALNO

6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 19. 9. 2019
Občinski svet se je seznanil s poročilom Doma starejših
občanov Grosuplje o poslovanju njihove enote v Loškem
Potoku v letu 2018. Enota je poslovala pozitivno. V
domu so bila opravljena vzdrževalna dela: prenova
vhodne avle in delna sanacija kuhinje. Občinski svet
občine Loški Potok je sprejel Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Loški Potok (SD OPN 2). Odlok je objavljen v
Uradnem listu RS, štev. 59/2019, in velja od 5. 10. 2019
dalje. V primerjavi z doslej veljavnim OPN je v novem
odloku izvzetih več območij, ki naj bi jih urejal Občinski
podrobni prostorski načrt, prenehal je veljati ureditveni
načrt Hrib jug, vsebovane so spremembe v zvezi z
odmiki pri gradnji gradbeno inženirskih objektov in
predvidena je izgradnja ene vetrne elektrarne. Občinski
svet se je seznanil z dejstvom, da je občina Dobrepolje
ostale občine, soustanoviteljice skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike
Lašče«, obvestila, da z dnem 31. 12. 2019 izstopa iz

članstva v skupni občinski upravi. V skladu z določilom
63. člena Zakona o javnih financah je župan občinski
svet seznanil z izvrševanjem proračuna v 1. polletju
2019. Župan je člane občinskega sveta seznanil tudi
z dejstvom, da je bilo v mesecu juliju poplačano
kratkoročno posojilo v višini 200.000 EUR, najeto za
financiranje Obrtne cone Podpreska. Občinski svet
je odločil, da bo Občina Loški Potok v šolskem letu
2019/2020 v celoti sofinancirala razširjeni program
v šoli in vrtcu, ki ga je v skupni višini 13.860,00 EUR
predlagala osnovna šola. Sredstva za te dejavnosti so se
vključila v proračuna za leti 2019 in 2020. Sprejeti so bili
tudi sklepi o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019.
O tem preberite v posebnem članku. Občinski svet je
sprejel tudi novi odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Objavljen je v
Uradnem listu RS, štev. 59/2019. V njem je razširjen
nabor ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, za
katere se lahko porabijo sredstva koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 14. 11. 2019
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu proračuna
občine Loški Potok za leto 2019 – II. odlok je objavljen
v Uradnem listu RS, štev. 69/2019. Občinski svet se je
seznanil tudi z osnutkom proračuna občine za leto 2020.
Pri izračunu primerne porabe je upoštevana povprečnina
na prebivalca za leto 2020 v višini 589,11 EUR in s tem
višina primerne porabe 1.640.657 EUR. Kapitalski
prihodki so predvideni v višini 38.000 EUR. Transferni
prihodki naj bi znašali skupaj 491.580 EUR. Med njimi so
v višini 317.295 EUR sredstva za sofinanciranje investicij
po 23. členu ZFO-1 za Večnamenski objekt Hrib II.
faza. V skladu s sklepom občinskega sveta so osnutek
obravnavali oba občinska odbora in svet predsednikov
vaških skupnosti. Na osnovi ugotovitev s teh sestankov

je za 19. december predvidena obravnava predloga
proračuna in sprejem le-tega. Na osnovi vloge Sveta
zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
je občinski svet izdal soglasje k imenovanju g. Andreja
Lampeta na mesto direktorja tega zavoda. Sprejet je bil tudi
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020. Objavljen je
v Uradnem listu RS, štev. 69/2019. Pomeni pa, da nam
bo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2020 odmerjeno v enaki višini kot letos. Sprejet je bil tudi
sklep o delnem prenehanju uporabe Odloka o varstvu
virov pitne vode v občini Loški Potok. Objavljen je bil v
Uradnem listu RS, štev. 69/2019, in se že uporablja.
Mojca Lavrič

Z OKTOBROM ZAŽIVELA NOVA AVTOBUSNA PROGA
S 1. oktobrom 2019 je avtobusni prevoznik Nomago
d. o. o. ob nedeljah zvečer oziroma zadnji dan praznikov vzpostavil novo avtobusno progo na relaciji
Podpreska–Loški Potok–Nova vas na Blokah–Cerknica–Unec–Ljubljana. Proga je namenjena vsem občanom oziroma eventuelnim potnikom, ki v nedeljo
potrebujejo prevoz v Ljubljano, predvsem pa študentom in dijakom, ki jim je tako omogočen prevoz konec
vikenda v prestolnico. Ob tem je potrebno poudariti,
da je bilo za vzpostavitev te linije potrebno vložiti kar
precej truda. S podjetjem Nomago d. o. o. smo že v mesecu marcu prve pogovore začeli na pobudo nekaterih
staršev, ki so izrazili željo po vzpostavitvi proge, saj so
morali svoje otroke ob nedeljah sami voziti v Ljubljano,
kar je bilo predvsem v zimskem času precej naporno.
Po vztrajnih pogovorih in dopisovanjih med občino
in podjetjem ter iskanju najugodnejše variante proge s
strani prevoznika nam je le uspelo in s 1. oktobrom je
nova avtobusna povezava zaživela. V prvih dveh me4

secih se je pokazalo, da je vzpostavitev proge povsem
upravičena in da je bila potreba zanjo res velika, saj je
število uporabnikov prevoza precejšnje. Upamo pa, da
bo tako ostalo tudi naprej, saj je nadaljnja usoda te avtobusne linije odvisna predvsem od števila uporabnikov. Po besedah vodilnih v Nomagu je namreč proga
v letošnjem šolskem letu poskusna in na podlagi rezultatov (števila uporabnikov) se bodo v podjetju odločili,
ali bo ostala tudi naprej. Zato ob tej priložnosti apeliramo na dijake, študente in tudi starše, da poskrbite, da
prevoz v čim večji meri uporabljate skozi celo šolsko
leto (ne le v zimskem času), saj se bo v primeru, da
proga skozi celotno leto ne bo rentabilna, z zaključkom
šolskega leta ukinila in potem bodo vsa prizadevanja
in prošnje po ponovni vzpostavitvi žal neuspešni, saj
bo prevoznik težko še prisluhnil našim željam.
Vinko Košmerl

Odmevi

IZ POSLANSKIH PISARN

DENAR ZA MEDGENERACIJSKI CENTER JE ZAGOTOVLJEN
Tudi letošnji november je zaznamovalo sprejemanje državnih
proračunov, tokrat za leti 2020 in
2021. Sta največja v zgodovini države, čeprav v prihodkih ni zajetih
še 2,1 milijarde € neporabljenih
»evropskih sredstev«, ki še čakajo,
da jih bo Slovenija le zmogla izkoristiti. Gre za ogromen znesek, višji od skupnega letnega zneska investicij, ki se izvajajo s proračunom države. Glede na odnos
predsednika vlade Marjana Šarca in njegovih ministrov do te brezplačne rezerve nič ne kaže, da jih bomo
večino počrpali. Rajši najemajo kredite.
Če bi želeli izboljšati črpanje, bi morala vlada zelo na
hitro pripraviti program prestrukturiranja vsebin in,
namesto da se trošijo moči za tisoče drobnih projektov, za katere ni niti dovolj izvajalcev, nameniti mnogo
več denarja pravim (trdim) investicijam v prometne,
stanovanjske, okoljske, športne in druge zahtevnejše
projekte ter to uskladiti z evropsko komisijo. Istočasno
pa bi se vlada morala resno lotiti tudi pogajanja za nov,
podobno visok finančni paket za naslednje 6-letno obdobje. Žal že več mesecev nimamo niti ministra za »črpanje« evropskih sredstev in kot kaže, ne bo še nekaj
časa nihče zamenjal dr. Purića, ki je odstopil. Zgleda,
da v koaliciji to nikogar preveč ne skrbi.
Čeprav v proračunih ni veliko investicij na nobenem
področju, so vlada in koalicijski poslanci stalno ponavljali, da sta proračuna investicijsko in socialno naravnana. Ker kljub velikim potrebam vlada ni namenila denarja za domove za starejše, za šole, študentske
domove, športne objekte in ker so izpadle številne obvoznice, obnove odsekov itd., smo poslanci poskušali z
amandmaji to podobo vsaj nekoliko izboljšati. Na moj
predlog je naša poslanska skupina vložila amandmaje
za nadaljevanje gradnje 3. pasu na odseku Smrjene–
Turjak, za obvoznice okrog Ribnice, Velikih Lašč in
Kočevja, za ureditev ceste skozi Grič in Breg, za dokončanje doma za starejše občane v Osilnici, za negovalno bolnico v Ribnici, za višji delež sofinanciranja za
delovanje Rokodelskega centra in za medgeneracijski
center v Loškem Potoku.
Čeprav je bilo sprejemanje proračunov obremenjeno z izsiljevanjem ministra za finance dr. Bertonclja
in predsednika vlade Šarca (prvi je koaliciji grozil z
odstopom, drugi pa s predčasnimi volitvami, če bodo
sprejeti amandmaji), se je nekaj glasovalnih »kiksov«
koalicije le zgodilo. Med temi je za las (42 : 41) dobil podporo tudi amandma, s katerim se je na predlog
SDS zagotovilo 500.000 € za medgeneracijski objekt v
Loškem Potoku, v katerem bo nekaj stanovanj za mlade družine in nekaj varovanih stanovanj za starejše. Za
občino je to zelo velik denar, projekt zelo smiseln in
potreben. Vem pa, da se bo župan s svojo ekipo zelo
potrudil, da se bo projekt realiziral.
Žal pa je koalicija ob podpori SNS zminirala na odboru
za finance sprejet predlog SDS in NSi, da se občinam
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prizna realna povprečnina. Koalicija je z amandmajem
povprečnino znižala za ca. 70 € na prebivalca, kar pomeni, da bodo prebivalci občin Ribnica, Sodražica in
Loški Potok v dveh letih prikrajšani za več kot skoraj 1,8
mio €, samo občina Loški Potok za več kot 250.000 €. To
pomeni, da bo toliko manj tudi prepotrebnih investicij.
Nekdanji župan Kamnika Marjan Šarec, ki sedaj opravlja funkcijo predsednika vlade, je hitro pozabil, kaj je
kot župan potreboval in kaj je pred volitvami obljubljal.

Vsem občankam in občanom
želim blagoslovljen božič ter
veliko uspeha, zdravja in
družinske sreče v novem letu.
Ponosno pa praznujmo tudi
državni praznik, dan
samostojnosti in enotnosti.

Jože Tanko,
poslanec SDS in podpredsednik DZ

WWW.POLICIJA.SI

Akrobata Filip in Blaz
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KAKOVOST PITNE VODE V LOŠKEM POTOKU
Javna oskrba prebivalcev občine Loški Potok
s pitno vodo se izvaja iz
štirih ločenih vodovodnih sistemov: Loški Potok, Trava - Srednja vas, Stari Kot in Novi Kot.
Za razliko od vodovodnih sistemov Stari in Novi Kot,
ki sta relativno nova sistema, saj sta stara manj kot 20
let, sta vodovodna sistema Loški Potok in Trava - Srednja vas sorazmerno stara in v pretežni meri že amortizirana. V oba vodovoda so se v preteklosti vlagala določena finančna sredstva z namenom izboljšave stanja,
modernizacije ali dograditve teh sistemov, še posebej v
vodovodni sistem Loški Potok, kjer se je v zadnjih desetih letih na področju Hriba in Malega Loga naredilo
zelo veliko.
Vodovodni sistem Loški Potok je najpomembnejši
vodovodni sistem, saj je tudi največji in je hkrati zelo
zahteven za upravljanje, predvsem zaradi terenskih
značilnosti področja, kjer se nahaja. Za oskrbo s pitno
vodo cca 1700 prebivalcev je zgrajeno dokaj veliko in
razvejano vodovodno omrežje ter več objektov (črpališča, vodohrani, jaški z zasuni in z redukcijskimi ventili, prečrpališča, mehanski peščeni filter, hidropostaja,
dezinfekcija itd.), ki morajo usklajeno delovati. Poleg
večjih stroškov, povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem takega sistema, je težje zagotoviti skladnost pa
tudi varnost oskrbe s pitno vodo.
Voda za ta vodovodni sistem se pridobiva iz dveh vrtin,
globine približno 20 metrov, ki se nahajata v Močilah.
Vodni vir je dokaj izdaten, po kvaliteti pa ni najboljši.
Je tipičen kraški vodni vir z majhno samočistilno sposobnostjo skozi kraška tla, lastnosti surove vode pa so
neposredno povezane z vremenskimi razmerami. To je
najbolj vidno po večjem deževju, ko se motnost zajete
vode drastično zviša. Zato je bil v začetku devetdesetih
let prejšnjega stoletja pri vodohranu Dednik postavljen peščeni filter, ki je v tistem času zadostoval zahtevam zakonodaje.
Žal so se tudi zahteve glede kvalitete pitne vode
od takrat pomembno zvišale, še posebej ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo, ko smo morali v naš pravni
red implementirati zahteve evropskih direktiv. Ker so
bile spremembe na določenih področjih enostavno
prevelike, so se le-te postopno uvajale v prakso. Glede
mikrobioloških zahtev odstopanj ni bilo, pri nekaterih
fizikalnih parametrih pa je bilo drugače. Primer
postopnega uvajanja nekaterih zahtev je parameter
motnosti, ki je bil vzrok za nekajkratno uvedbo
preventivnega prekuhavanja vode na vodovodnem
sistemu Loški Potok.
V Pravilniku o pitni vodi je motnost uvrščena v Prilogo 1, del C, med indikatorske parametre, kar pomeni,
da mejna vrednost ni določena na podlagi podatkov o
nevarnostih za zdravje. Mejna vrednost oz. specifika6

cija zahteva, da je "motnost sprejemljiva za uporabnike
in je brez neobičajnih sprememb". V primeru priprave
pitne vode iz površinske vode motnost ne sme presegati 1,0 NTU v vodi po odstranitvi delcev in pred
dezinfekcijo. Delci lahko predstavljajo neposredno ali
posredno nevarnost za zdravje ljudi. Ščitijo patogene
mikroorganizme pred učinki dezinfekcije in večajo
porabo dezinfekcijskega sredstva. Poleg tega stimulirajo rast bakterij v distribucijskem sistemu, ker se
nanje vežejo hranilne snovi. Adsorptivna sposobnost
nekaterih delcev lahko prispeva k prisotnosti škodljivih anorganskih in organskih sestavin. Uživanje motne
vode zato predstavlja ali kaže na možnost večjega tveganja za zdravje. Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije je izgled vode z motnostjo do 4 NTU običajno še sprejemljiv za uporabnike; zaradi mikrobiološke varnosti vode pa priporočajo čim nižjo motnost.
Žal naša zakonodaja ni sledila priporočilom Svetovne
zdravstvene organizacije in je parameter dovoljene
motnosti postavila dosti višje, na 1 NTU. Zdravstvena inšpekcija je dolgo časa sledila mnenju Svetovne
zdravstvene organizacije in smatrala motnost 4 NTU
kot neko mejno vrednost, ki je še sprejemljiva, sedaj
pa temu ni tako. V lanskem letu smo imeli inšpekcijski
nadzor vodovodnega sistema Loški Potok in v zapisniku tega pregleda so nam bile jasno postavljene zahteve
glede upoštevanja tega parametra ter ukrepanja v primeru povišanja motnosti nad 1,0 NTU.
V tem letu spremljamo meritev motnosti dvakrat tedensko. Na osnovi teh meritev smo zaznali, da se
motnost ob večjih nalivih poviša precej hitro, na primer z 0,6 NTU na 11 NTU (konec maja 2019), relativno hitro pade do cca 2–3 NTU, potem pa se niža zelo
počasi do dovoljene vrednosti pod 1,0 NTU. Preklic
ukrepa prekuhavanja pitne vode lahko izdamo le takrat, ko imamo v rokah izvid o ustreznosti in skladnosti
vode s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje,
okolje in hrano (NLZOH).
Iz navedenega je razvidno, da peščeni filter, ki je
postavljen na Dedniku in skozi katerega se filtrira vsa
načrpana voda iz Močil, v normalnih razmerah še
zadošča in opravlja svojo funkcijo, ob večjih nalivih, ko
se motnost na zajetju pomembno zviša, pa ne zadošča
izpolnjevanju strogih zakonskih omejitev.
Je pa potrebno posebej poudariti, da kljub občasno
povišani motnosti na omrežju, torej motnosti, ki
presega vrednost 1 NTU, pri porabnikih nismo nikoli
imeli (zaznali) mikrobiološko neskladnih vzorcev.
Ne glede na to pa moramo po priporočilih NIJZ
(Nacionalni inštitut za javno zdravje), ki smo mu
zavezani upravljalci vodovodnih sistemov, izvesti
ukrep prekuhavanja, saj po mnenju strokovnih služb
NIJZ motnost nad 1 NTU že vpliva na dezinfekcijo,
tako na UV-žarčenje kot tudi na dezinfekcijo s
klorovimi preparati.

Odmevi

AKTUALNO
Kakšne so možne rešitve
glede na opisano stanje?
Prva možna rešitev je definitivno povezana z zagotovitvijo celovite priprave
pitne vode, ki zahteva postavitev primerne filtracije (ta
bi nadomestila zastarel filter
na Dedniku) in koagulacije,
postopek dezinfekcije pa je
že postavljen.
Druga možna rešitev pomeni
iskanje
nadomestnega
vodnega vira, ki mora
zagotavljati
zdravstveno
ustrezno vodo, torej vodo,
ki ne kali in ni onesnažena,
ne
mikrobiološko
in
ne
fizikalno
kemijsko.
Vodovodni sistem Loški
Potok
je
tako
velik
vodovodni
sistem,
da
mora
Ob obnovi vodovodnega
omrežja na Hribu je bila že imeti nadomestni vodni vir
položena dodatna cev za na- že po veljavni zakonodaji.
pajanje omrežja iz nove vrtine. Veljavna Uredba o oskrbi s
pitno vodo zahteva za varno
obratovanje javnega vodovoda rezervne zmogljivosti,
s katerimi se povečuje zanesljivost in varnost
obratovanja javnega vodovoda. Vsak javni vodovod,
ki oskrbuje s pitno vodo več kot 300 prebivalcev s
stalnim prebivališčem, mora imeti tako zagotovljeno
rezervno zajetje za pitno vodo, iz katerega se lahko
v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo na
območju javnega vodovoda, vsaj v nujnem obsegu
porabe pitne vode, pri čemer se za nujni obseg porabe
pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in
osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za
delo in življenje na območju javnega vodovoda. To
zajetje mora biti neodvisno od glavnega zajetja, kar
pomeni, da se nahaja izven območja glavnega zajetja za
pitno vodo. Zaradi izpolnitve te obveznosti je Občina
Loški Potok leta 2008 opravila potrebne raziskave za
določitev potrebnih lokacij za zajem dodatnih količin
pitne vode. Tako je bila na območju Hriba, na parcelni
številki 1036/2, k. o. Hrib, izdelana vrtina MV-1/2008,
globine 240 m, ki je dala ob črpalnem preizkusu
pozitivne rezultate. Na podlagi izdelane dokumentacije
in opravljenega črpalnega preizkusa je bilo pridobljeno
tudi vodno dovoljenje, ki dovoljuje odvzem vode v
količini največ 1,7 l/s oziroma največ do 53.611 m3/
leto. Ocena strokovnjakov je, da vrtina lahko ponuja
tudi večje količine pitne vode, kar pomeni, da ta vrtina
lahko postane glavni vodni vir za vodovodni sistem
Loški Potok. Zato se je Občina Loški Potok odločila,
da v letu 2020 pristopi k izvedbi del na opremljanju
vrtine do faze, ki bo omogočila enoletno spremljanje
delovanja vrtine, kar je skladno s Pravilnikom o pitni
vodi. Le-ta zahteva, da se pred vključitvijo novega
vodnega vira v sistem za oskrbo s pitno vodo najmanj
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eno leto spremlja skladnost vode vodnega vira. V tem
času se bo izvajalo tudi vzorčenje vode iz vrtine, po
zaključku te faze, predvidoma v letu 2021, pa se ob
primernih rezultatih vrtina lahko vključi tudi v redno
obratovanje.
Ostali trije javni vodovodni sistemi, ki se uporabljajo
za oskrbo porabnikov občine Loški Potok s pitno vodo,
so veliko manjši od centralnega vodovodnega sistema
in oskrbujejo manjše število porabnikov s pitno vodo.
Voda za vodovodni sistem Stari Kot se pridobiva iz vrtine, ki je globoka cca 270 m. Na surovi vodi se občasno
pojavijo koliformne bakterije, kar se uspešno rešuje z
UV-dezinfekcijo. Zunanji vpliv na parameter motnosti
ni zaznan. V letu 2018 so bili na tem vodovodnem sistemu odvzeti 4 vzorci za mikrobiološke preiskave in 2
vzorca za fizikalno kemijska preskušanja. Vsi laboratorijski izvidi odvzetih vzorcev na omrežju so bili skladni z zahtevami parametrov veljavne zakonodaje.
Voda za vodovodni sistem Novi Kot se pridobiva iz vrtine, ki je globoka cca 150 m. Na surovi vodi zaznamo
manjšo prisotnost bakterij (parameter: skupno število
mikroorganizmov), zato je v črpališču preventivno nameščena UV-dezinfekcija. Zunanji vpliv na parameter
motnosti ni zaznan. V letu 2018 so bili na tem vodovodnem sistemu odvzeti 4 vzorci za mikrobiološke preiskave in 2 vzorca za fizikalno kemijska preskušanja. Vsi
laboratorijski izvidi odvzetih vzorcev so bili skladni z
zahtevami parametrov veljavne zakonodaje.
Vodovodni
sistem
Trava - Srednja vas, ki
se uporablja za oskrbo prebivalcev Trave
in Srednje vasi s pitno vodo, je nekoliko
bolj zahteven, ker sta
oba vodna vira površinska, njuna izdatnost pa se zelo spreminja in v času zelo
velikih suš komaj še
pokrivata
potrebe
porabnikov po pitni
vodi. Na surovi vodi
zaznamo tudi fekalno
onesnaženje. Na črpališču je nameščena
UV-dezinfekcija, v
VH Trava pa dezinfekcija z hipokloritom. Od obnove VH
Trava leta 2013 je slika Zajetje v Travniku – Močile
pri porabnikih veliko
boljša, vendar zaradi dolge povezave med naseljema
Trava in Srednja vas, predvsem pa zaradi majhne porabe, s katero težko zagotavljamo ustrezen obrat vode
v omrežju, ohranjamo minimalno dozo kloriranja.
Antun Gašparac, direktor Hydrovoda d. o. o.
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LETOŠNJI OBČINSKI PRAZNIK JE MINIL V ZNAMENJU
OKROGLIH OBLETNIC
V začetku letošnjega oktobra je minilo 25 let, odkar
je Državni zbor RS sprejel Zakon o ustanovitvi občin
ter določitvi njihovih območij, na podlagi katerega je
bila ustanovljena tudi naša občina. Zakon je bil sprejet
in objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/94, dne 3. 10.
1994, začel pa je veljati dan kasneje, to je 4. 10. 1994.
Torej prav na dan, ko svoj občinski praznik praznuje tudi naša občina. V skladu s sprejetim Odlokom o
grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku obeležujemo in praznujemo občinski praznik vsako prvo soboto v mesecu oktobru. Letošnje praznovanje je imelo še
posebej jubilejni pridih, saj smo ga praznovali že petnajstič po vrsti, in sicer s prireditvijo, ki je potekala v
soboto, 5. oktobra.
Kot velja že tradicija, se je slavnostna prireditev odvijala v telovadnici osnovne šole na Hribu v Loškem Potoku. Poleg številnih občank in občanov, ki so dodobra
napolnili dvorano, se je prireditve tudi letos udeležilo veliko povabljenih gostov, med katerimi so bili
občinski svetniki naše občine, poslanca v Državnem
zboru RS Jože Tanko in Predrag Baković, županja občine Osilnica Alenka Kovač, župan občine Sodražica
Blaž Milavec, župan občine Bloke Jože Doles, podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, državni sekretar
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Franc Vesel, predsednik Okrajnega sodišča Kočevje
Blaž Volf, direktorji javnih zavodov in podjetij ter kot
vsako leto tudi delegacija Območnega združenja vojnih veteranov Ribnica.
Prireditev se je ob
zvokih
koračnice začela s slavnostnim prihodom
praporov društev
in organizacij, ki
delujejo na področju naše občine, ter
slovensko himno,
ki jo je zapel mladinski pevski zbor
naše šole.
Sledil je slavnostni
govor župana Ivana Benčine, v katerem je navedel nekatere investicije,
ki jih je občina izvedla v preteklosti,
hkrati pa je navzoče seznanil tudi
z nekaterimi načrti
Slavnostni govor župana
oziroma projekti,
ki naj bi jih v občini izvedli v prihodnosti. V svojem govoru je tako dejal:
8

»Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni na današnji prireditvi ob občinskem prazniku občine Loški Potok. Poseben pozdrav pa velja povabljenim
gostom, kolegici in kolegom županom, svetnicam in svetnikom ter prejemnikom letošnjih občinskih priznanj.
Občinski praznik občine Loški Potok je 4. oktober, na
dan, ko se je leta 1875 začel redni šolski pouk v osnovni šoli. Z izbiro datuma praznika dajemo poudarek
pomembnosti izobraževanja in pridobivanju znanja.
Znanje in zdrava pamet sta ključ do pravih odločitev, do
dejanj, ki nam pomagajo tako v življenju posameznika
kot tudi v življenju skupnosti.
Ključ do uspeha pa so ljudje. In ljudje, ki s svojim prostovoljnim delom prispevajo k blaginji v občini, so nam
še posebej dragoceni. Tudi letos bomo tri nagradili z občinskimi priznanji. To ne pomeni, da je vrednih pohvale
tako malo. Jih je mnogo več in ob tej priložnosti hvala
vsem, ki s svojim delom dajejo prispevek skupnosti.
Tudi delo na občini je usmerjeno v zagotavljanje čim
boljših pogojev za življenje in bivanje občanov. V letošnjem letu smo na Hribu odprli lekarno, ki deluje kot
podružnična lekarna Lekarne Ribnica. Z večjo dostopnostjo zdravil se s tem dviguje tudi nivo zdravstvene
oskrbe v občini.
S pomočjo evropskih sredstev smo uredili infrastrukturo
v IC Podpreska in obnovili proizvodno halo, ki smo jo že
spomladi oddali v najem. Želeli bi si, da bi že stekla proizvodnja in bi v Dragarski dolini po dolgem času dobili
nove zaposlitve. Po zagotovilih najemnika pa naj bi se
do konca leta to tudi zgodilo.
Letos spomladi je bil dokončan tudi del ceste do centra
Hriba iz smeri Sodražice, tako da je ta odsek dokončno
urejen, s tem smo izboljšali tudi prometno varnost na
tem odseku.
Ena pomembnejših nalog občine je tudi oskrba z vodo.
Trenutno poteka gradnja napajalnega cevovoda do
zaselka Bela Voda, tako da bodo naslednje leto tudi ti
prebivalci priključeni na javni vodovod. Projekt je zasnovan tako, da bo v bodoče del cevovoda služil kot napajalni cevovod za Dragarsko dolino, po delu trase pa bo
lahko speljana obvoznica mimo Travnika v času obnove
ceste skozi omenjeno naselje.
Letos poleti smo bili priča večkratnim priporočilom o
preventivnem prekuhavanju vode. Ker pričakujemo
podobne težave tudi v prihodnje, smo se lotili projekta
vključitve nove vrtine za pitno vodo v vodovodno
omrežje Loškega Potoka. Naslednje leto bodo potekale
vse potrebne meritve, leta 2021 pa pričakujemo, da bomo
imeli vodo iz tega vira, ki bo bistveno bolj kvalitetna in
bo prekuhavanje zaradi motnosti preteklost.
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V naslednjem letu planiramo dokončati izgradnjo večnamenskega objekta na Hribu, v katerem že obratuje
kotlovnica na lesno biomaso, ki s toploto oskrbuje center
Hriba. Tudi to telovadnico, v kateri se danes nahajamo.
V večnamenskem objektu bodo še prostori za osrednje
gasilsko društvo v občini, gasilsko zvezo, civilno zaščito,
v zgornji etaži pa prostori za druge dejavnosti.
Občina je skupaj z Lesno zadrugo Loški Potok in Društvom upokojencev Loški Potok vložila dokumentacijo
za sofinanciranje projekta »Vozimo na sonce«, v sklopu
katerega planiramo nabaviti električno vozilo za prevoz starejših do zdravnika in drugih storitev, ki bi jim
bile sicer težje dostopne ali celo onemogočene. Baterije
za vozilo pa bomo polnili s pomočjo sončne elektrarne,
ki bo pokrivala parkirišče ob večnamenskem objektu.
Sredstva za dve polnilni postaji za polnjenje električnih
vozil imamo odobrena in planiramo, da jih bomo postavili še letos.
Konec septembra je občinski svet sprejel občinski prostorski načrt, ki omogoča postavitev ene vetrne elektrarne do 1 MW na območju Malega Loga. Če bodo izpolnjeni tudi ostali pogoji, bi lahko v dveh letih to vetrnico
tudi zgradili in s tem postali energetsko samozadostna
občina, vso energijo pa bi pridobili iz obnovljivih virov.
Pa ne zato, ker se to lepo sliši, pač pa zato, ker bi imela
od tega korist celotna skupnost.
Poglavitno poslanstvo občine je skrb za svoje občane.
Menim, da smo s sedanjimi rezultati in strategijo bodočega razvoja na pravi poti. Da pa bo občina postala še
prijaznejša za življenje in bivanje, pa seveda tudi v bodoče računamo na vse tiste občane, ki so temu pripravljeni dati svoj prispevek.
Spoštovani občanke in občani! Čestitam vam ob občinskem prazniku, vsem skupaj pa želim prijeten večer.«
Po slavnostnem govoru je sledil kulturni program, v
katerem so nastopili učenci naše osnovne šole pod
mentorstvom Bogdane Mohar. Rdeča nit letošnjega
programa so bile okrogle obletnice, ki jih obeležujemo
v letošnjem letu. Učenci so tako na izviren in izredno
zanimiv način predstavili nekatere dogodke, ki so se
zgodili v letih, ki se zaključujejo na številko 9, poudarek pa je bil na nekaterih pomembnejših osebnostih,
ki so tako ali drugače povezane z našo občino in so
v zgodovini naše občine pustile pomemben pečat. Z
glasbenim nastopom in ubranim petjem pa je prireditev obogatil tudi mladinski pevski zbor naše šole pod
vodstvom Marije Montanič.
Po kulturnem programu je najprej sledila podelitev
svetniških znakov, ki jih je župan v skladu z Odlokom
o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku podelil na
prireditvi prisotnim občinskim svetnikom, ki so bili
izvoljeni na lanskoletnih lokalnih volitvah.
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Nastop osnovnošolcev je zopet navdušil občinstvo v dvorani

Župan in občinski svetniki po prejemu svetniškega znaka

Osrednji del in vrhunec prireditve je bil tudi letos namenjen slavnostni podelitvi občinskih priznanj. Sklep
o podelitvi letošnjih občinskih priznanj je sprejel Občinski svet Občine Loški Potok na svoji 6. redni seji 19.
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septembra 2019. Nagrajencem je priznanja izročil župan Ivan Benčina. Letos so bila podeljena tri priznanja
»listina Občine Loški Potok«, ki so jih prejeli:
– Jakob Bartol iz Travnika za dolgoletno ohranjanje
etnološke (kulturne) dediščine Loškega Potoka
– Zdravko Klepac iz Novega Kota za dolgoletni prispevek k napredku vaške skupnosti in društvenih dejavnosti v lokalni skupnosti
– Vlado Mohar s Hriba za pomembne dosežke in
uspehe na področju nesnovne kulturne dediščine, ki
so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok
V imenu nagrajencev se je za prejeta priznanja zahvalil
Vlado Mohar. V zahvali je med drugim dejal: »Vzrok
za to, da bom danes povedal oziroma prebral nekaj
besed, je dejstvo, da je meni pripadla čast, zahvaliti se v
imenu vseh treh današnjih nagrajencev. Zahvalili bi se
namreč radi vsem, ki so v našem delu prepoznali tisti
presežek, ki je tudi nam trem omogočil, da se postavimo
ob bok krajanom, zaradi katerih je v zadnjem četrt
stoletja življenje na različnih področjih v občini vsaj
malo bogatejše, zanimivejše in lepše. Ali pa vsaj malo
znosnejše tudi za one, ki so jim naša prizadevanja
samo prazna izguba časa. Kako in komu se v množici
torej zahvaliti, da pri tem koga ne izpustiš in komu
ne narediš krivice, še posebno če se spomniš, koliko
ljudi je prispevalo svoj delež k temu, da so rezultati
naših prizadevanj opaženi tudi širše, in pripada vsaj
majhen delček tega priznanja vsakemu od njih. Hvala
torej vsakomur posebej in vsem skupaj, ki so bili ali
pa so še del naše zgodbe in so v njej prepoznali nekaj
vrednejšega. Hvala pa tudi tistim, ki ji ne nasprotujejo.
Za konec pa bom sicer malo po svoje povzel staro
resnico: En sam človek lahko zavali kamen, več ljudi
skupaj pa lahko premakne goro.«
S podelitvijo priznanj in odhodom praporov s prizorišča
se je zaključil uradni del prireditve. Sledil je še nastop
ansambla Poskočni muzikanti, ki je s svojim nastopom
navdušil občinstvo, predvsem pa naše najmlajše občane,
ki so se ob zaključku nastopa pridružili glasbenikom na
odru in z njimi tudi zapeli in zaplesali.

Nastop Poskočnih muzikantov je zelo navdušil najmlajše občane

Po zaključku prireditve so se obiskovalci najprej lahko
ustavili v srednji etaži šole, kjer jih je tako kot že nekaj
let tudi tokrat čakala bogato obložena miza raznovrstnih sladkih dobrot, ki so jih pripravile in postregle
marljive članice potoškega društva upokojencev.
Manjkal pa ni niti čajček »upokojenček«, s katerim so
se obiskovalci lahko odžejali po pokušnji sladkih, zelo
okusnih »pregreh«. Bogato obložene mize pa so obiskovalce pričakale tudi v jedilnici in spodnji avli šole,
kjer so navzoči ob kozarčku vina ali piva poleg hrane
lahko tudi nazdravili prazniku. S pripravo in postrežbo
v jedilnici pa so se zelo izkazali kuharsko osebje šole in
delavke vrtca.
Ob tudi tokrat zelo uspešni izvedbi celotnega praznovanja se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste karkoli oziroma kakorkoli pomagali oziroma prispevali k temu,
da je praznovanje minilo ob velikem zadovoljstvu ter
pohvalah vseh prisotnih. Vsem skupaj pa že sedaj velja
povabilo na prireditev ob praznovanju občinskega praznika naslednje leto.
Besedilo in fotografije:
Vinko Košmerl

LETOŠNJI DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ »LISTINA
OBČINE LOŠKI POTOK« Z OBRAZLOŽITVAMI, KI SO BILE
PODANE NA PRIREDITVI:
JAKOB BARTOL
Jakoba Bartola iz Travnika Potočani poznamo po
njegovem prizadevanju, da ohranja spomin na stare
uporabne predmete, ki so izgubili svojo vlogo v
vsakdanjem življenju in delu. Številni predmeti, najdeni
na nekdanjih vaških deponijah in grmadah ali nabrani
v skednjih, namenjenih rušitvi, so našli prostor pri
njem. Ljubezen do dediščine je naposled pripeljala do
odločitve, da izbrane predmete predstavi na domačiji v
Travniku 44. Etnološko zbirko so odprli 29. septembra
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leta 2012 v avtentičnem okolju prenovljenih objektov
domačije pri Antonovih. Zbirka je pomembna tako za
Loški Potok kot za širše ribniško-kočevsko območje,
saj predstavlja materialno dediščino naših krajev, ki
bi bila sicer izgubljena. Ob njej se starejši ljudje, ko v
roke primejo kakšen predmet, spomnijo na marsikateri
zanimiv pretekli dogodek, mladi pa lahko spoznavajo
iznajdljivost ljudi pri oblikovanju delovnih pripomočkov
ter prilagajanje prostorskim pogojem. Jakob Bartol
pa ni le zbiratelj starih predmetov, naprav in opreme,
temveč tudi znanja o načinih izdelave in uporabi

Odmevi

OBČINSKI PRAZNIK
različnih
lokalnih
materialov, o nekdanji
rabi ter s tem povezanih
zgodb potoških ljudi.
Je dolgoletni dejavni
član
Turističnega
društva Loški Potok,
v
okviru
katerega
s svojim aktivnim
odnosom do varstva
premične
kulturne
dediščine
prispeva
tudi k oblikovanju
prepoznavnosti občine
kot zanimive destinacije.
Marsikateri
predmet
iz njegove zbirke je bil
vključen v etnografske,
likovne ali turistične
prireditve v občini. Pri
uresničevanju njegovega poslanstva ga podpirajo tudi
druga lokalna društva ter Vaška skupnost Travnik in
Občina Loški Potok, odločilna pri tem pa je vendarle
osebna zavzetost za tradicijo, dediščino in materialni
spomin skupnosti, ki so med vrednotami postavljeni na
visoko mesto in jih uresničuje tudi na drugih področjih.

ZDRAVKO KLEPAC
Zdravko Klepac je
na Novi Kot vezan že
dolgo, čeprav je doma
iz Prezida in je tam tudi
živel. Zdravko je vse od
naselitve v Novi Kot
v času ustanavljanja
občine Loški Potok
hitro navezal stike z
domačini in ugotovil,
da s svojim znanjem in
delom lahko prispeva
k
razvoju
vasice.
Predlagal je, da bi
v lokalno skupnost
namestili
plakatne
panoje.
Vaščani
so se s predlogom
strinjali. Pomagali so z
materialom in delom,
v Zdravkovi delavnici pa izdelali pet ličnih panojev.
Namestili so jih od mejnega prehoda Novi Kot do
cestnega križišča pred Lazcem. Njegova ideja je bila
tudi izdelava »gasilskih garnitur« za potrebe vasi.
Zdravko je s svojim mizarskim znanjem pomagal prav
pri vseh investicijah v vasi. Pri izgradnji gasilskega
doma je pomagal predvsem pri strešni konstrukciji,
pa tudi pri popravilu in ureditvi vaške kapelice. Za
cerkvico v Starem Kotu je izdelal »mašno mizo«,
poskrbel za lepši videz vrat in še kaj. Pred dvema
letoma so v vaški skupnosti postavili nadstrešek pri
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»Vedkovem studencu« in zgradili vaški kozolček, na
katerem je informacijska tabla, ki obiskovalca seznani
z osnovnimi podatki o vasici. Zdravkovo delo je
tudi umetniško oblikovan nadstrešek vaškega doma.
Vseh manjših opravil, ki jih Zdravko za potrebe vasi
ali vaščanov rad opravi, pa ne moremo niti našteti.
Sovaščani cenijo, da je Zdravko vesel človek, ki rad
zahaja v družbo mlajših na vasi, širokega srca in vedno
pripravljen pomagati. S svojim delom je Zdravko
Klepac veliko prispeval k napredku vaške skupnosti in
društvenih dejavnosti v lokalni skupnosti.

VLADO MOHAR
Vlado Mohar že vrsto let
raziskuje življenje, delo
in navade ljudi v Loškem
Potoku in Dragarski dolini na več področjih:
šolstvo, zdravstvo, gasilstvo, lovstvo, glažutarstvo, družinski rodovniki in zgodnejša naselitev
kraja, čas prve in druge
svetovne vojne, življenje
in delo pisateljice Zofke
Kveder, boj za slovenstvo
v Dragarski dolini in še
kaj. Svoje ugotovitve že
nekaj let redno objavlja
tudi v lokalnem časopisu
Odmevi, občasno pa jih
predstavlja na predavanjih in različnih srečanjih. Njegovo kompleksno raziskovalno delo s področja gasilstva je zbrano v zborniku z naslovom Gasilstvo skozi čas, ki ga je Prostovoljno
gasilsko društvo Hrib - Loški Potok izdalo lansko leto
ob 120-letnici gasilstva v Loškem Potoku. Je aktiven
član Turističnega društva Loški Potok in znotraj njega
pobudnik ustanovitve sekcije za krajevno zgodovino,
aktivno sodeluje tudi z Društvom upokojencev Loški
Potok. Bogato je tudi njegovo sodelovanje z Muzejskim društvom Ribnica in Muzejem Ribnica. Tako je
kar nekaj razstav, ki jih je ob finančnem sodelovanju
potoške občine pripravil Muzej Ribnica, obogatil s podatki, vezanimi na Loški Potok. Tako je razstave naredil še zanimivejše za prebivalce potoške občine, npr.
»Gostilne nekoč«, »Druga koža« in »Konec je vélike
vojne«, ki je bila pripravljena ob 100-letnici konca 1.
svetovne vojne. Njegov prispevek o prvi svetovni vojni
v Loškem Potoku je izšel tudi v knjigi z naslovom Konec je vélike vojne – Nikoli več?, ki jo je izdal Muzej
Ribnica. Zbiral je gradivo, slike in pomagal pri projektu Življenje ustvarja zgodbe, v katerem so sodelovali
projektni partnerji Knjižnica Miklova hiša kot vodilni
partner ter Občina Loški Potok, Zavod Parnas iz Velikih Lašč in Rokodelski center iz Ribnice. Projekt se
vodi preko Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Vlado Mohar tako skrbi, da se
bo dediščina ohranjala še za naše vnuke in pravnuke.
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AKTUALNO

TEDEN PODJETNIŠTVA NA OOZ RIBNICA

Uspešna izvedba v sodelovanju z občinami Ribnica,
Sodražica in Loški Potok, z Razvojnim centrom Kočevje
Ribnica d. o. o. in SPOT Svetovanje Jugovzhodne Slovenije
ter Uradom za delo Ribnica.
Od ponedeljka, 25. 11., do petka, 29. 11. 2019, se je v prostorih OOZ Ribnica na Vrvarski poti 3 zvrstilo pet aktualnih predavanj, ki so jih izvedli zunanji predavatelji.
Udeležilo se jih je 59 posameznikov, 12 jih je izkoristilo
tudi individualno svetovanje posameznih predavateljev.
Strokovna služba OOZ Ribnice pa je v ponedeljek, sredo
in petek izvedla predavanje – delavnico z naslovom
»Kako odpreti svoj s. p. ali d. o. o.«, poleg tega pa je vse dni
v tednu individualno svetovala občanom in obstoječim
podjetnikom. V tem delu se je na zbornici oglasilo 22
občanov, 5 jih je registriralo s. p., eden pa d. o. o.
Teden podjetništva je
bil oglaševan na spletnih straneh treh občin, na FB-strani OOZ
Ribnica, v lokalnih
glasilih ter na Radiu 1
in radiu Univox. Kljub
temu želimo poudariti posamezne teme, ki
so jih slušatelji sprejeli
z odobravanjem. To je
obenem dokaz, da je
strokovna služba OOZ
Ribnica izbrala prava področja, ki tačas najbolj zaznamujejo obrt in podjetništvo.
Aktualni razpisi kreditov, nepovratnih
sredstev in drugih finančnih spodbud, ki
jih je predstavila podjetniška svetovalka
Mašenjka Hvala iz RC Kočevje Ribnica d.
o. o., so večno aktualna tema, saj morajo
podjetniki, predvsem investitorji, vse to
redno spremljati.
Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi, ki jih
je predstavil izkušeni svetovalec – specialist
Dušan Bavec iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, so prav tako vedno aktualni,
razloženi pa so bili tudi predlogi za spremembo upokojitvene zakonodaje.
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Zaključek leta in
davčno optimizacijo
je predavala izkušena
svetovalka in avtorica mnogih strokovnih člankov, Jasmina
Malnar Molek. Slušateljice so bile v glavnem iz računovodskih servisov, ki so
na koncu zadovoljne
odhajale, saj so razjasnile marsikatero
dilemo, ki jih je na finančnem področju vedno dovolj.
Odlično sprejeto je bilo tudi predavanje »Ko vas obišče
delovni inšpektor«, kjer je bilo slušateljev največ, predavateljica, vodja svetovalne službe na OZS mag. Nina Scortegagna Kavčnik, pa je opozorila na mnoge zadeve, ki jih
je treba urediti in poznati, da zadostimo zakonu, seveda
pa je glavno, da poslujemo varno in smo pri delu primerno zaščiteni.
Teden podjetništva je sovpadal s tednom delodajalcev in
v ta namen je Zavod za zaposlovanje RS organiziral po
vsej Sloveniji »poslovne zajtrke za delodajalce«. Stanje na
trgu delovne sile, programe aktivne politike zaposlovanja
in diskusijo z delodajalci je vodila gospa Martina Marinč,
vodja Urada za delo Ribnica.
Končna ocena tedna podjetništva je dobra, sodeč po izjavah udeležencev. Glede na aktualnost in strokovnost
predstavljenih tem pa bi si želeli večji obisk. Sicer se zavedamo, da aktualne obrtnike pesti čas, vendar si je treba za
znanje in obveščenost vzeti čas.
Na OOZ Ribnica lahko dobite strokovno gradivo posameznih predavateljev, seveda pa še naprej opravljamo
storitve, ki so potencialnim in aktualnim podjetnikom v
pomoč pri poslovanju.
V imenu vodstva in strokovne službe OOZ Ribnica želim
vesele praznike ter zdravo in srečno novo leto. Seveda
pa k izrečenim željam spadajo tudi poslovni in zasebni
uspehi, v letu 2020 pa si želim novih, mladih in inovativnih podjetnic in podjetnikov na področju treh občin.
Besedilo in fotografije: Pavel Hočevar

Naj bo leto 2020 polno novih izzivov,
spletanja stikov, poslovnih uspehov,
ustvarjalnih in inovativnih podvigov.
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9DPåHOL

Odmevii
Od

LOKALNO

VAŠKI ODBOR TRAVNIK JE POSKRBEL ZA OBNOVO
KAPELICE V SODOLU
Pred 95 leti je bila v Sodolu ob cesti Travnik–Lazec
zgrajena kapelica. To je bilo leta 1924. Čas in vreme sta
v tako dolgem obdobju kapelici naredila svoje. Vaški
odbor Travnik si je kot enega izmed ciljev zadal obnovitev te kapelice. Dela so potekala praktično celo leto.
Potrebno je bilo postoriti kar nekaj stvari.

JESEN V TRAVNIKU
Prišla jesen je v naše kraje,
mrzel veter iz Sodola
mogočne smreke v Griču maje.

Zamenjati je bilo treba streho, urediti notranjost, obnoviti vse elemente. Za omenjeni projekt je bil zadolžen Tone Levstek in nalogo je odlično opravil. Na tem
mestu se v imenu VO zahvaljujem Alojzu Levstku in
Tomažu Knavsu za denarno oziroma materialno pomoč ter Zvonetu Bambiču, Emilu Levstku in Alešu
Čamplju, ki so več kot odlično izvedli obnovo.

Lastovke so v tople kraje odletele,
od spomladi v naši štali
za svoj zarod so skrbele.

Seveda gre zahvala tudi vsem ostalim prostovoljcem,
ki so kakorkoli pomagali pri obnovi kapelice. Dela je
bilo veliko, vendar je projekt uspel še boljše od pričakovanj.

Megla je dolino napolnila,
je pogled na Tabor,
Srednjo in Šegovo vas mi skrila.

Tako je danes kapelica po 95 letih spet videti kot nova.
Sredi Sodola stoji in sameva obnovljena, spet lepa in
mlada.
Mitja Lavrič

Slana rožam je lepoto vzela,
drevje in grmovje
v pisan svet je barv odela.

Sonce nima več moči,
dolgo z meglo se bori,
a ko zmaga, vsa dolina zažari.
Ko dež leden se zliva nam z neba,
postane bela Jazbina in takrat vem,
da v Travnik kmalu zima bo prišla.
Edo Drgan

OGLAS
Iščem nekoga za čiščenje enkrat mesečno
v moji hiši v Dragi.
Prav tako bi rad našel nekoga,
ki bi vzdrževal zunanji teren, kosil travo.
Lahko se mi pridružite po e-pošti: aufray.gondry@
free.fr ali po telefonu, če govorite angleško,
na +33 603 43 2521

KŠD Draga želi vsem članom društva,
vsem krajanom Dragarske doline
in vsem občanom
veliko lepih dogodkov v letu 2020.
Naj bo novo leto zdravo, uspešno in pozitivno.
Srečno!
November - december 2019
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NOVI KOT - STARI KOT, PO DELU SE DAN POZNA
Za vsako institucijo je dobro, da ima ne le vizijo dela,
ampak tudi okvirno izdelan program dela za tekoče
leto. Na tak način se skupni cilji lažje dosežejo in realizirajo.
Vaška skupnost Novi Kot - Stari Kot za iztekajoče se
leto ni imela oblikovanega posebnega plana. Strateški
cilj nam je bil, da opravimo že ustaljene vaške naloge,
prioriteta pa je bila nabaviti AED (DEFIBRILATOR),
ORGANIZIRATI PREDSTAVITEV TE NAPRAVE IN
UPRAVLJANJA Z NJO.
Najtežje je bilo pridobiti sredstva za nakup omenjene
aparature. Tudi to se je vse lepo izteklo.
»Pot pod noge«, kot so imeli navado reči v naših krajih, je vzel predsednik vaške skupnosti.
Ideja, da napiše prošnje za donacije, je bila uspešna.
Podporo za izvedbo navedenega smo dobili tudi na
Občini Loški Potok. Kmalu so začeli prihajati pozitivni odgovori. Vsem donatorjem smo v vaški skupnosti
hvaležni, saj si v času, ki ga živimo, težko zamislimo,
da ne bi imeli na razpolago te za življenje prepotrebne
naprave. NAMEŠČENA JE NA GASILSKEM DOMU
V NOVEM KOTU.

Nismo pa čakali samo na to izvedbo. Aktivni smo bili
tudi na športnem področju, v šahu in balinanju, o čemer smo že poročali. Izvedli smo tudi dve delovni akciji, to sta čiščenje in barvanje vaškega doma, priprava
drv za DOM in urejanje okolice v vasi.
Za pohod Po stezicah naših prednikov v mesecu juliju
pa so se zelo potrudili vaščani Starega Kota. Mize so
bile polne domačih dobrot, čaja, kave in konkretnega
okrepčila. Stari Kot se je znal vedno izkazati ob podobnih priložnostih. NI GA ČEZ GOSTOLJUBJE!
Pred zaključkom delovne sezone je vaški skupnosti
uspelo ob cesti namestiti nekaj dolgo pogrešanih usmerjevalnih znakov. Ti nas vodijo do cerkvice in pokopališča v Starem Kotu, ogledalo pa nas opozori na
nevarnost.

Priznati moramo, da nam je v veselje, ker gremo s to
pridobitvijo vštric z drugimi, večjimi kraji.
Vsi vaščani Novega in Starega Kota so prejeli v lični
pisni obliki obvestilo o mestu namestitve in namenu uporabe AED in navodilo o temeljnih postopkih
oživljanja odraslih z uporabo AED.
Zavedamo se, da je samo ime »defibrilator« za mnoge problem že v izgovorjavi (jezik se lomi), zato bomo
verjetno še večkrat organizirali izobraževanje za hitro,
pravilno in učinkovito uporabo v primeru nujnosti in
potrebe. Skupna želja je, da bi napravo malo uporabljali, če pa že, naj bo pomoč uspešna. Tu še kako drži
načelo: » KDOR REŠI ENO ŽIVLJENJE, REŠI CEL
SVET«.
Naj zapišemo še to, da se je vaška skupnost vsem donatorjem (bilo jih je dvanajst) na kulturen način zahvalila
za donacije.
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Naš grb vaške skupnosti ima logotip SOVICO – tudi
to nekaj pomeni.
Obljubljamo, da bomo v prihodnosti še skrbeli za našo
prijetno skupnost.
Besedilo: Irena Klepac
Foto: Franci Vesel

Vsem vaščankam in vaščanom naše skupnosti želimo
vesel božič in srečno novo leto 2020.
Enako lepo želimo tudi vsem občankam in občanom
občine Loški Potok.
Vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot

Odmevi

LOKALNO

PESTROST ŽIVLJENJA V DU DRAGA
Že v oktobru se nam z zamikom urnih kazalcev vsak
dan prevesi v čas, ko je vedno več noči in veliko manj
dneva. Približujemo se čarobnim prazničnim dnem,
ko temo preganjamo z lučmi, lučkami in svetlobnimi
okraski. Koledarsko leto se izteka. Ničesar se ne da
ustaviti, življenje se tiho oddaljuje. Včasih bi bilo dobro
obrniti čas nazaj.
V družbi radi spregovorimo, kakšno
leto je za nami, kaj
smo naredili, doživeli. To je nekakšna
inventura dogodkov, pa naj si bodo
dobri ali slabi. Tudi
v DU Draga vsako leto potegnemo
črto, kako in koliko
smo bili delavni ali
nedelavni. Večinoma smo z doseženim zadovoljni, ker se zavedamo, da
smo upokojenci. Tudi letos je tako. Opravili smo delo
po programu, ki je zajemal športni in kulturni del.
Od
ŠPORTNIH
PANOG sta bila
za nas pomembna BALINANJE in
ŠAH. Naša ekipa se
je 1. maja udeležila
balinanja v Novem
Kotu, 24. maja v
Kočevju (to je bilo
tekmovanje ŠI za
PZDU), 25. junija
smo sami pripravili MEMORIAL na Lazcu (ženske
ekipe), v septembru pa smo v Podpreski izvedli še
meddržavno balinanje (Hrvaška). Odzvali smo se tudi
na nekatera povabila. Naša ŠAHOVSKA EKIPA (4 člani) je 7. maja sodelovala na ŠI za PZDU v Mirni na
Dolenjskem.
V obeh panogah se lahko pohvalimo, da so naši fantje
dosegali lepe rezultate in smo lahko ponosni na njih.
Pohvalimo tudi športnega referenta našega društva, ki
ni samo tekmovalec v ekipah, ampak ima veliko skrbi
tudi s samo organizacijo in izvedbo tekmovanj.

– vaškega pastirja. S
primernimi pesmimi, nekaj recitacijami, z razstavo in s
pripovedovanjem o
pastirjevem delu in
življenju smo oživili
lik, ki je imel v naših
vaseh vse do razvoja
industrije še kako velik pomen. Danes pri
nas takih pastirjev ni
več. Vlogo so prevzeli
»električni pastirji«, ki se »preživljajo« s subvencijo iz
kmetijske dejavnosti.
Morda je v našem delu še dobro omeniti, da smo imeli
tudi prijetno osvežitev znanja o preventivni varnosti v
cestnem prometu. Dogodka se je udeležilo presenetljivo lepo število naših članov. Predstavniki SOŽITJA
– agencije za varnost prometa, PP Ribnica in RK Slovenije so nas na primeren način podučili o vsakodnevnih
temah v prometu.
V decembru bomo obiskali nekatere naše člane na
domu in v domovih za starejše.
Tako nekako se je naš program dela prepletal skozi leto
na športnem in kulturnem področju.
Tako kot drugim upokojencem tudi nam največ pomenijo druženja, lepi medsebojni odnosi in dobro počutje v našem društvu. DA BI SE VSAJ TAKO NADALJEVALO!
Mirko Pantar, predsednik DU Draga

Občankam in občanom želimo
blagoslovljen božič, zdravje in
zadovoljstvo v letu 2020!

DU DRAGA

Na KULTURNEM PODROČJU smo imeli 23. marca
v Podpreski prireditev ob materinskem dnevu. Konec
maja je bilo v Dragi farno žegnanje. Pod kulturo si štejemo tudi piknik. Do jesenskih dni je sledil »kulturni
premor«.
Na oktobrski prireditvi smo posegli v preteklost življenja naših ljudi in obudili spomin na »ČREJDNIKA«

November - december 2019
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Stran društva upokojencev
Leto se zaključuje, prihaja novo. Pred nami so prazniki, v decembru nas obiščejo trije dobri možje.
Smo v pričakovanju lepega, dobrega, edinstvenega. So stvari, ki ne potrebujejo besed, ampak dejanja.
Pokažimo našim domačim, da jih imamo radi, in bodimo hvaležni.
V društvu smo v zadnjih treh mesecih počeli kar nekaj zanimivih stvari:

GREMO NA ŠTRUKLJE
15. septembra je na Gradežu pri Turjaku potekal tradicionalni praznik suhega sadja, ki ga organizira Društvo
za ohranjanje dediščine Gradež. Domačini pravijo, da
je na praznik Gradež prava podeželska vas, kjer se naučite zaustaviti čas in sprejemati izročilo prednikov.
Ogledali smo si tradicionalno sušenje sadja, tržnico z
izdelki domače obrti, gobarsko razstavo, pastirske igre,
lokostrelstvo …
Zavod Parnas je v okviru projekta Uživam tradicijo ob
15. uri v sklopu praznika organiziral tudi prireditev
Gremo na štruklje. Prijavile so se štiri ekipe. Sodelovalo je tudi naše društvo oziroma sta bili iz Loškega Potoka dve ekipi. V eni ekipi sta bili Anica Mohar in Anica
Bartol – mati in hči, v drugi pa Anica Car z vnukinjami
– babica in vnukinje, saj je bilo priporočeno, da je sodelovanje medgeneracijsko. Obvezni del opreme vseh
ekip sta bila predpasnik in rutka. Anica Mohar in Anica Bartol sta pripravljali tradicionalne potoške štruklje
z ocvirki, Anica Car z vnukinjami pa štruklje z bučami
in bučno marmelado.
Za 2 € je lahko vsak obiskovalec degustiral vse štruklje, ki so bili res fantastični. Poleg štrukljev z ocvirki
in bučkami smo lahko uživali še v ajdovih štrukljih
s pehtranom in brusnicami ter štruklji s cvrtjem in
drobnjakom.

PRAZNIK
ZNIK OBČINE

j vodil Jože
J
Prireditev je
Starič.

Praznik občine Loški Potok praznujemo v začetku oktobra.
V soboto, 5. 10. 2019, je v potoški osnovni šoli potekala slavnostna prireditev s kulturnim programom
in podelitvijo občinskih priznanj. Ob tej priložnosti iskreno čestitamo vsem dobitnikom, predvsem pa
Vladu Moharju, ki smo ga skupaj s sekcijo turističnega
društva za krajevno zgodovino predlagali za dobitnika občinskega priznanja. Iskrene čestitke tudi našemu
članu Jaku Bartolu ter Zdravku Klepcu.
Kot že vrsto let je naše društvo tudi letos aktivno sodelovalo na prireditvi. Naš član Lojze Slavec je sodeloval na slavnostnem mimohodu praporščakov oziroma
praporov vseh občinskih društev in organizacij.
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Ob koncu prireditve smo članice postregle čaj upokojenček ter sladke dobrote za prav vse udeležence proslave. Torej tudi letos nismo manjkali in smo pripravili
polno mizo različnega peciva. Hvala vsem članicam, ki
so spekle te dobrote in se vedno odzovejo naši prošnji.

pa je to ideja za res lep celodnevni izlet. V Loškem Potoku vam lahko pokažemo kar nekaj biserov.
Če želite doživeti čarobnost neokrnjene narave, videti
najlepšo uvalo v Sloveniji, obuditi spomine oziroma
spomine vaših staršev, starih staršev, si boste ogledali
etnološko zbirko starega orodja, če želite vedeti nekaj
več o občini Loški Potok in na koncu koncev pojesti
dobro kosilo v domači gostilni – vse to lahko dobite in
vidite pri nas.
No, da ne bom preveč zašla, kot sem rekla, smo obiskali ta res enkratni hribovski vrt. Razkošje cvetočih trav in obarvanost javorjev sta nas vodila
čez ves sprehod. Občudovali smo prav vsak detajl vrta,
vsaka malenkost nas je navdušila. Da pa ne bom samo
besedičila, naj naprej spregovorijo fotografije:

ZNAK POZORNOSTI
Društvo upokojencev Loški Potok staršem ob vlogi za
dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu, ki jo
vložijo na občini Loški Potok, podarja copatke. V društvu smo se odločili, da staršem ponudimo tudi slinčke
– rutke. Tako imajo starši po novem možnost izbire.

OBISK VRTA
Vauuuuu, samo to lahko rečem. Čudovito, čarobno,
občudovanja vredno. Res. Konec oktobra smo imeli
v društvu rezerviran termin za ogled hribovskega vrta
na vrhu Hriba. Zakaj bi se peljali nekam daleč, če pa
imamo takšne lepote doma!
Če imate priložnost, si vzemite čas, pokličite in se dogovorite za obisk. Žal je letos že prepozno, drugo leto
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MEDNARODNO SODELOVANJE – KULINARIČNI VIKEND NA HRVAŠKEM
Anica Car se je udeležila festivalov Tisočletja kulinarike in ŠtrudlaFest ter o zanimivem kulinaričnem vikendu zapisala:
»7. in 8. septembra smo kot šestčlanska ekipa Zavoda
Parnas v sklopu čezmejnega projekta Uživam tradicijo odšli na Hrvaško in sodelovali v dveh kulinaričnih
delavnicah. Prvi dan smo bili v Arheološkem parku
Budinjak na festivalu Tisočletja kulinarike, kjer že 15
let pripravljajo kulinarične delavnice različnih časovnih obdobij – prazgodovinske, rimske, srednjeveške in
tradicionalne žumberške kuhinje. Na travniku so bile
že pripravljene mize s sestavinami in lične lončene posodice, replike izvirnikov, ki so jih našli med izkopavanjem na tem območju.

18
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Med strokovno vodenim sprehodom po učni Stezi
knezov smo nabirali zelišča, ki smo jih uporabili pri
pripravi hrane. Razdeljeni v štiri skupine smo pod
mentorstvom kuharjev pripravljali jedi, jih kuhali
in pekli na odprtem ognjišču; cmoki, zaviti v krpice
iz lanene tkanine, pa so se skuhali v lesenem škafu z
vročimi kamni. Juhe, enolončnice (tudi bob in zelje),
žganci, klobase, piščanec v omaki iz žafrana, cimeta
in ingverja, šunka, pečene ribe, zavite v glini, več vrst
kruha, sladice, vino z medom in zelišči, pivo, zvarjeno
na poseben način, zeleni sok … ja, zgodovina skozi kulinariko je prav zanimiva.
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DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA
20. 10. 2019 je v Loškem Potoku potekalo letno srečanje težkih invalidov Društva invalidov Ribnica, v
katero so včlanjeni invalidi iz ribniške, sodraške ter
potoške občine. Za kulturni program je poskrbelo
naše društvo – zapele so jim Povasenke z Edijem, Fani
Debeljak in Marija Slavec sta poskrbeli za dobro voljo
in smeh, nagovorila jih je tudi naša predsednica Marija Turk. Slavnostni govornik je bil slovenski politik in
poslanec Jože Tanko.

Kulinarični vikend smo drugi dan nadaljevali v vasi
Jaškovo pri Ozlju, kjer so pred štirimi leti začeli slastno
in dišečo zgodbo – ŠtrudlaFest in spekli najdaljši štrudelj na svetu (1479,38 m) ter se tako vpisali v Guinnesovo knjigo rekordov. Na stojnicah smo okušali več kot
70 vrst štrudljev z različnim nadevom – od klasičnih z
jabolki in skuto do tistih s cvetnimi listi vrtnic, jagnjetine, hruškami, aronijo, grozdjem, bučami, mandlji,
makom, česnom … Prodali so 10.000 kosov. Več ekip
se je v pripravi štrudlja pomerilo v tekmovalnem delu.
Članice slovenske – ekipe Zavoda Parnas smo se v kulinarični delavnici predstavile z jabolčnim štrudljem.
Izkupiček tako narejenih štrudljev je šel Društvu za
pomoč otrokom, obolelih za rakom.«

SREČANJE UPOKOJENCEV, STAREJŠIH OD
80 LET, TER LETOŠNJIH JUBILANTOV
27. 10. je v KTC-ju potekalo srečanje upokojencev –
članov našega društva, starejših od 80 let, ter jubilantov, ki so oziroma bodo do konca leta praznovali 50,
60, 70, 80 ter seveda 90 let. Že vrsto let se v društvu
trudimo, da enkrat letno povabimo starejše člane, da
z nami preživijo lepo nedeljsko popoldne. Letos je bilo
skoraj 80 povabljenih, toda zaradi bolezni, zaradi odsotnosti od doma oziroma drugih zadržkov nas je bilo
na srečanju le 28.

Teta Marica, avtorica najdaljšega štrudlja na svetu
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ZAHVALNA NEDELJA
3. novembra je bila zahvalna nedelja. Kot že nekaj let smo tudi
letos članice našega društva
pod vodstvom Marije Mišič
okrasile farno cerkev, da se
Bogu zahvalimo za darove in
dobrine. Bogu hvala!

Nedeljsko srečanje je potekalo v dobri družbi, s kratkim kulturnim programom in poznim kosilom. Da
smo v društvu srečanje lahko organizirali, se moramo
zahvaliti Agrarni skupnosti Retje, ki je prispevala oziroma donirala 300,00 €. Najlepša hvala!
V kulturnem programu so se nam predstavili Povasenke in povasenec Edo s svojo pesmijo in inštrumenti.
Seveda nista manjkali tudi Fani in Micka, ki sta v svojem skeču prikazali upokojenko in upokojenca v domu
starejših občanov ter njune ljubezenske »težave«. Fani
nam je povedala tudi svojo novo avtorsko pesem, ki jo
je napisala prav za to priložnost in nosi naslov:

OB LETU
Ob letu se na jesen dobimo,
malo pokramljamo, se poveselimo.
Potožimo, kaj nas boli,
da starejši od lani
smo za leto dni.
Vsak dan uživamo tablete
in se držimo diete.
Zdravnik modruje,
kaj vse nam škoduje.
Če s tem se obremenjuješ,
še bolj si škoduješ.
Odženi te misli stran,
v naravo se podaj.
Le ona te pomiri,
vlije nove ti moči.
20
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MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE OB SLADKIH DOBROTAH
22. 11. 2019 je v prostorih gospodinjske učilnice osnovne šole dr. Antona Debeljaka potekala delavnica priprave SLADKEGA ČEBELJEGA PANJA, sladice brez peke.
Delavnico je vodila Ana Kominka iz nevladne organizacije Zavoda Sena plus in je imela poudarek na
medgeneracijskem druženju – druženju starih mam in
vnukinj. Naj povem, da smo tokrat vloge zamenjali, saj
so vnukinje delale in oblikovale panje, babice pa smo
jih gledale in seveda občudovale, kako spretne prstke
imajo. Maruška, Lina, Žana, Zara in Lili so naredile
prav lepe sladke panje, ki smo jih na koncu z užitkom
pokusile.

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE OB PEKI
28. 11. 2019 smo imeli v prostorih gospodinjske učilnice potoške osnovne šole delavnico peke parkeljnov,
golobic in ptičkov. Delavnico sta vodili Majda Levstek
in Marija Slavec.
Tudi ta delavnica je imela poudarek na medgeneracijskem druženju, saj se eden od drugega lahko veliko
naučimo, kar je zelo pomembno tako za nas starejše
kot tudi za otroke. Seveda veliko šteje tudi dejstvo, da
se ohranja naša, potoška kulturna dediščina in da jo
prenašamo na mlajši rod.
Ker so bile deklice zadnjič navdušene, so se nam poleg Maruške, Line, Žane, Zare in Lili pridružile še Sara,
Gaja in Brina.

Zahvaljujemo se Ani za krasno vodeno delavnico ter
vsem mamam in babicam, da so s seboj pripeljale vnukinje. Lepo je videti mladino, da tako uživa tudi brez
telefonov, računalnikov oziroma televizije.

Majda nam je pokazala, kako naredi golobice, ptičke in
na koncu, ker je ostalo še nekaj testa, je naredila še župnek. Marija pa je z otroki oblikovala parkeljne in vsaka
od deklet si je naredila svojega. Parkeljne smo spekli in
enega, ki ga je naredila Anica, mama naše predsednice,
tudi pojedli. Moram priznati, da je bil prav slasten.
Hvala mentoricama Majdi in Mariji za krasno izpeljano delavnico, mami Anici pa, da nam vedno priskoči
na pomoč in nam speče, kar potrebujemo.
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DELAVNICE ROČNIH
DEL
Ob torkih v prostorih DSO
potekajo delavnice ročnih
del. Moram priznati, da
sem vesela dobrega odziva. V zadnjem času smo se
ukvarjali z izdelovanjem
voščilnic in okraskov za
novoletno smrečico.
Po novem letu začnemo s
pletenjem košar z ratanom, izdelovanjem nakita …

PLAN DELA:
■ Med božično-novoletnimi prazniki bomo obiskali vse
starejše člane nad 80 let, ki se niso mogli udeležili srečanja starejših, ter naše člane, ki so v domovih starejših občanov na Hribu in v Ribnici.
■ V januarju 2020 bomo pobirali članarino, in sicer dve
nedelji, to je 19. in 26. 1. 2020. Članarina društva znaša
10 €, članarina za vzajemni posmrtninski sklad pa 12 €.

MALO ZA ŠALO:

Se pogovarjata poročena upokojenca po telefonu:
- »Kje si?«
- »V peklu!«
- »Ko vrag zaspi, pridi na pivo.«

Na koncu še voščilo: Srečno novo leto 2020 in
blagoslovljen božič vsem našim članom, vsem
občanom Loškega Potoka in vsem zvestim bralcem naših društvenih strani.
Vsak ima kakšno skrito željo,
naj se vam izpolnijo!

Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Tanja Lavrič,
Anica Car, Marija Turk
22
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LOKALNO

PRIŽIG LUČK
December se je že prevesil v drugo polovico in ponovno je nastopil najlepši čas v letu. V teh dneh, ko se veselimo prihajajočih božično-novoletnih praznikov, se
vse v naravi umiri in spravi k počitku. Vse daljši večeri
tudi nas ljudi opomnijo, da se leto bliža koncu. Središča mest se spremenijo v čarobno pravljično deželo.
Vsako leto mestne trge napolnijo okrašene stojnice, ki
medse privabljajo številne obiskovalce, da se skupaj veselijo in navdušujejo nad uličnim okrasjem.

Podobno vzdušje veselega decembra smo letos poskusili ustvariti tudi v Loškem Potoku. V soboto, 7. 12.
2019, ste se lahko udeležili prvega druženja pod okrašeno smreko na parkirišču »pod lipo« na Hribu. V
sklopu kratkega kulturnega programa, ki smo ga pripravili v sodelovanju z mentorji in otroki iz potoškega
vrtca in šole, je župan naše občine slavnostno prižgal
praznično razsvetljavo v središču Hriba. Druženje
navzočih se je nadaljevalo ob ognju, toplih napitkih in
domačem pecivu, za kar so poskrbeli člani PGD Hrib
in potoške upokojenke. Prireditve se je udeležilo veliko število zadovoljnih obiskovalcev. Tako organizatorji
kot tudi udeleženci smo ta večer zaključili z lepimi vtisi in željo, da bo dogodek postal tradicionalen. Upam,
da se naslednje leto ponovno dobimo pod okrašeno
smreko.
Tatjana Begič

ZAHVALA
Za novoletno okrasitev središča Hriba in izvedbo prireditve ob prižigu lučk se Občina Loški Potok najlepše
zahvaljuje vsem, ki so pri tem sodelovali. Zahvaljujemo
se Tomažu Knavsu iz Travnika za podarjeno smreko,
podjetju Gozdna dela in vzdrževanje cest Žagar Jože
s. p. za posek in transport, podjetju JOHNLES, Janez
Debeljak s. p. za namestitev ter podjetju ELMAR, Aleš
Marjanovič s. p. za okrasitev smreke in središča Hriba.
Hkrati gre zahvala vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri
izvedbi prireditve ob prižigu lučk, in sicer otrokom
našega vrtca z vzgojiteljicami, mladinskemu pevskemu zboru naše šole pod vodstvom Marije Montanič,
Tatjani Begič za pripravo veznega besedila in vodenje
programa, članicam Društva upokojencev Loški Potok
za pogostitev s slastnim domačim pecivom, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrib - Loški Potok za
pripravo prireditvenega prostora ter ponudbo hrane
in pijače na druženju po prireditvi ter KTC-ju, ki je v
uporabo odstopil kuhinjo.
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Z okrasitvijo in množično udeležbo na prireditvi ob
prižigu lučk smo vsi skupaj ustvarili še bolj praznično vzdušje v pričakovanju božiča in novega leta. Še
enkrat hvala vsem!

Naj v novem letu ne zagori vaša
imovina,
pač pa le iskra sreče, zdravja in
prijetnega spomina!
Naj vsakega dne zarja vam prinese obilo radosti in ne viharja!
Vsem občankam in občanom
želimo vesel božič ter
SREČNO IN USPEŠNO LETO
2020!
PGD Hrib - Loški Potok
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

JESENSKI IZLET V POSAVJE
Najdaljša slovenska reka Sava je dala ime predelu ob njenem spodnjem toku – Posavju, ki smo ga obiskali sredi
oktobra. Pot nas je vodila preko Kočevja, Dvora, Žužemberka v Trebnje, kjer je bil prvi postanek. Trebnje poznamo danes predvsem kot mesto med Ljubljano in Novim
mestom, znano tudi po industriji (Trimo Trebnje). V času
Rimljanov pa je bila tu, ob cesti Emona (danes Ljubljana)–Siscia (danes Sisak) pomembna rimska postojanka,
imenovana Praetorium Latobicorum, v srednjem veku
pa poštna postaja na relaciji Ljubljana–Karlovac. Silhueto mesta danes oblikuje poznogotska župnijska cerkev
Marijinega vnebovzetja iz 15. stoletja. Pred njo stoji kip
v bližnjem Dobrniču rojenega Ireneja Friderika Barage,
slovenskega misijonarja med Indijanci v ZDA.

naseljem Sevnico. Stavba,
vinogradi in vrt so lepo
obnovljeni. Pohištvo se ni
ohranilo, zato je lokalno
pohištveno podjetje Stiles
prostore opremilo s pohištvom v stilu bidermajerja.
Ogledali smo si prostore v
obeh nadstropjih, vinoteko z zbirko lokalnih vin,
pokukali pa smo tudi v
grajski zapor v spodnjih
prostorih ter se sprehodili
med starodavnimi drevesi
v grajskem parku. V Sevnici deluje tudi tovarna
kvalitetnega in modnega
spodnjega perila Lisca,
zato nismo zamudili priložnosti, da jo obiščemo.
Nedaleč od Sevnice leži Brestanica. Na sotočju Brestanice in Save, na 60 metrov visokem skalnem pobočju stoji
mogočni grad Rajhenburg. Vodička nas je popeljala skozi
stavbno zgodovino in po najpomembnejših grajskih zbirkah in predstavitvah.

Obiskali smo trgovino Dobrote Dolenjske, ki jo upravlja
zasebni zavod. Gre za blagovno znamko, ki so jo s projektom razvili pred nekaj leti in vanjo vključili jedi in pridelovalce z območja nekdanje dolenjske krajine, to je vse
od Loškega Potoka, Ribnice, Bele krajine do Trebnjega in
Save. V blagovno znamko so vključeni izdelki, ki jih zaposleni v zavodu sami izdelujejo z lastnimi surovinami ali
surovinami, ki jih odkupijo od pridelovalcev iz Dolenjske.
Blagovno znamko pa lahko pridobijo tudi drugi izdelki s
tega območja, ki so bili certificirani. Vsi prehranski izdelki morajo vključevati 70 % surovin iz območja Dolenjske.
Na policah je tako najti čaje, marmelade, sadne sokove
in sirupe, lešnike, namaze, likerje, piškote, sire, salame
pa tudi glinene in lesene uporabne ali spominske izdelke.
Nekaj marmelad, namazov, sokov in likerjev ter kruh, sir
in piškote smo tudi sami poskusili.
Trebnje je znano tudi po salonu likovnih samorastnikov,
ki deluje že več kot 50 let. Obiskali smo galerijo in se seznanili z avtorji in njihovimi deli ter z naivo kot likovnim
slogom, razširjenim po svetu. Ena od značilnosti naivnega slikarstva je slikanje na steklo, ki zahteva nanašanje
barve na hrbtni strani stekla.
V spodnjem delu doline Save je kar nekaj lepih in velikih
gradov – v Sevnici, Brestanici, Brežicah in Mokricah. Na
našem izletu smo obiskali le dva. Sevniški grad, nekdaj
last salzburških nadškofov, stoji visoko nad Savo in trškim
24

Grad iz 12. stoletja je bil
v lasti salzburškega naškofa Konrada. Kasnejši
lastniki so grad dozidavali
in prezidavali, 1881 pa so
ga kupili menihi trapisti
iz reda cistercijanov in ga
preuredili v samostan, ki
je deloval do 1941. Menihi trapisti so imeli lastno
ekonomijo, izdelovali so
sir trapist, čokolado in
likerje. Po prihodu Nemcev leta 1941 so bili izgnani v Bosno, grad pa so nemški
okupatorji spremenili v zbirno taborišče za izgon Slovencev. Z izgonom so tesno povezani tudi naši kraji, saj so
Slovence vzdolž Save in Sotle izseljevali zato, da bi na to
območje naselili Nemce z območja Kočevske – nekdanjega nemškega jezikovnega otoka, v katerega so spadale
tudi kočevarske vasi od Lazca do Trave. Po vojni je bil red
trapistov razpuščen, takratna komunistična oblast pa je
v gradu uredila kazensko-poboljševalni zavod za ženske.
Zdaj z gradom upravlja muzej iz Krškega.
Jesenske barve narave, sončna in topla sobota ter srečanje z bogastvom slovenske zgodovine so v nas zbudili
prijetne občutke. Izlet smo zaključili s poznim kosilom
v Gostilni Pečnik na desnem bregu Save, s pogledom na
mogočni rajhenburški grad.
Turistično društvo Loški Potok
Zanj Blanka Bartol

Odmevi

IZ NAŠIH DRUŠTEV

NA OGLED SLIKE JUNIJSKEGA LIKOVNEGA SREČANJA
V KTC je bilo spet živahno! Na predvečer občinskega
praznika smo v petek, 4. oktobra 2019, odprli razstavo del, ki so bila naslikana na junijskem 16. likovnem
srečanju in 7. otroški likovni ustvarjalnici. Na ogled
je bilo 22 slik otrok, ki so ustvarjali pod mentorstvom
Davida Kovačiča, ter 28 slik 19 odraslih likovnikov.

likovnih tehnik, ki jih nudi likovno ustvarjanje. David
Kovačič je pohvalil otroke, ki se zavzeto udeležujejo
likovne ustvarjalnice, ter se zahvalil za podporo občini,
osnovni šoli ter turističnemu društvu.
Helena Ruparčič Polončič je predstavila udeležence
likovnega srečanja ter sponzorje in podpornike. Udeležencem likovnega srečanja se je turistično društvo
zahvalilo in odraslim likovnikom podarilo magnetke
z motivom Tabora v glini, ki jih je izdelala Lili Mohar,
otroci pa so kot spodbudo za nadaljnje likovno ustvarjanje prejeli skicirke. Odprtje razstave likovnih del smo
zaključili s tremi pesmimi v izvedbi Luke Lavriča na
diatonični harmoniki ter zakusko, ki so jo pripravile
članice turističnega društva.

Na temo sakralne dediščine so predstavili vrsto različnih motivov, od cerkva na Taboru, v Retjah, Malem
Logu, Starem Kotu, na Travi, v Dragi, Podplanini in na
Gori, do kapelic in križev v Retjah, Podpreski, Travniku, Beli Vodi, pa tudi božje znamenje na »ta šmrkavi«
bukvi ni manjkalo. Sakralna dediščina v Loškem Potoku je bogata in še čaka na temljit popis. Vlogo sakralne
dediščine, zlasti kapelic in križev, je v pesmi, napisani
prav za to priložnost, predstavila Fani Debeljak v pesmi Vaška znamenja, ki jo je prebrala Slavica Brus.
Strokovna sodelavka likovnega srečanja, akademska
slikarka Stanislava Sluga Pudobska, je opazila pestrost
in izraznost del. Posebej je izpostavila uporabo
različnih tehnik ter spodbudila likovnike, naj se
jim posvetijo tudi v prihodnje ter raziščejo še nekaj

Za TD Loški Potok: Blanka Bartol

FANI DEBELJAK:
VAŠKA ZNAMENJA
Stoletja že tu stoji
in Loški Potok krasi
naš Tabor s cerkvijo,
ki so predniki zgradili jo.
V njej sv. Lenart je svetnik,
varuh fare in priprošnjik.
S sv. Florjanom se spogleduje,
ki na koncu Retij v cerkvici domuje.
Sredi polja križ in kapelica
z zaobljubo sta postavljena.
So nekdaj ljudje se zaobljubili,
za dober pridelek so prosili,
da bi povodnje se izognili,
verjeli v božjo so moč,
da pride v stiski jim na pomoč.
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KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovani reševalci!
Za ljubitelje reševanja ter popestritev prazničnih dni smo vam
tudi letos pripravili dvostransko nagradno križanko. Tokrat smo
vanjo uvrstili nekatere tradicionalne kulturno-športne prireditve,

ODM

EVI

DOKUMENT
ZA SLUŽBENO
POT

PRIBITEK NA
OBRESTNO
MERO

ki se preko leta dogajajo v občini in o katerih lahko prebirate tudi v
našem glasilu. Nekateri boste križanko reševali zgolj za razvedrilo,
spet drugi boste z njo preizkusili tudi srečo v žrebanju nagrad za
pravilno rešitev. Tako enim kot tudi drugim želimo ob reševanju
obilo užitkov. Če želite sodelovati v nagradnem žrebanju, morate

ZVRST GLASBE,
COUNTRY

VZKLIK PRI
BIKOBORBI

ODM

EVI

STOLETJE

MESTO
V RUSIJI

ITA RINA ALI . . .
KRAVANJA

KRAJ
PRI ŽIREH

SOSEDNJA
OBČINA
IGRALKA
THOMPSON

RIBIČEV
PRIPOMOČEK

BOGOMIR
KOVAČ

INTERNET

IME SLIKARKE
ŠTIH

SPODNJI DELI
PASJE NOGE
KRATICA
AMERIŠKE
RAČUNALNIŠKE
KORPORACIJE

OZNAKA ZA
NEZNANCA

KAZALNI
ZAIMEK

MESTO V
ALŽIRIJI

ODM

EVI

ČLAN LIBERAL.
STRANKE

NAJVEČJI OTOK
NA SVETU
ŽENSKA, KI IMA
KOGA ALI KAJ
V REJI

ODM

EVI

GREGOR TOZON

SL. PESNIK
(JANEZ VESEL)

MESTO V APULIJI,
ACCUA

SCENOGRAFKA
MUŠIČ

PEVKA BOTO

NEKDANJI
VOJAK V
AFRIKI

SLOVENSKA
PREVAJALKA
ANŽELJ

PODROČJE,
PREDEL

KOMISIJA ZA
PREPR. KORUPCIJE
SOLMIZACIJSKI
ZLOG

BODEČ PLEVEL

ANGLEŠKI
PISATELJ (DANIEL)

PESNIK
HANSSON

LAT.-AMERIŠKI
PLES

PIVSKI VZKLIK

ŠPORTNI KLUB
IZ MOSKVE

CENA DELOVNE
URE

TRENJE

SIMBOL ZA
TELUR

DESNI PRITOK
VOLGE

VAS V LOŠKI
DOLINI

FRANC. IGRALEC
(HENRI)

BESEDILO

OKRAJŠAVA ZA
EVENTUALNO

TANKA KOŽICA,
MEMBRANA SLO. ARHITEKT
(MARKO)

FRANC. SKLAD.
(PIERRE)

RASTLINA
OKRASNI
BELUŠ

UDAV

OTOČEK V
JADRANU

ŠVEDSKA GLAS.
SKUPINA

GLAVNO MESTO
ZAH. AVSTRALIJE

AVTOMOBILSKA
OZNAKA CELJE

ŠVICARSKO
MESTO

UŽIVALEC
TOBAKA

1. IN 4. VOKAL

AFRIŠKA KRAVJA
ANTILOPA

PAVLE ZIDAR

SLOVENSKI KIPAR
BATIČ

ANGL. PIS.
(SHIRLEY)

ZNAMKA FRANC.
AVTOMOBILA

KOMAR
MRZLIČAR

LETOVIŠČE V
ISTRI

KONČNICA
WORDOVEGA
DOKUMENTA

POLARNA
LISICA

KIRURŠKA IGLA

KOVAČ NIKO

ITALIJ. TOVARNA
MOTORJEV

SKRAJNI DEL,
OBROBA

300

DIVJA MAČKA
NAŠIH GOZDOV

TINA
TRSTENJAK

16. IN 21. ČRKA

TOVARNA PIJAČ
V MIRNI

GIBLJIV STIK,
SKLEP

REŠETO, SITO

MESTO V
FRANCIJI
KOMIK HRIBAR
SATIRIK
BUCHWALD
ULTRA KRATKI
VALOVI

ČUTNO UDOBJE,
UŽITEK

2. IN 4.
SAMOGLASNIK
AVT.
HITROSTNO
TEKMOVANJE,
RALLY

PESNIK AŠKERC

SESTAVIL:
VINKO KOŠMERL

SIBIRSKI
VELETOK

ODM

EVI

MADŽARSKI
PESNIK ARPAD

S
R
E
Č
N
O

2
0
2
0

Pomoč pri reševanju (gesla po abecednem vrstnem redu): ACSA – italijanska tovarna motorjev v Bologni; ACTON – angleški pisatelj, esejist in mecen (Harold, 1904–1994); AĆIN –
srbski gledališki, filmski in TV-režiser (Jovan, 1941–1991); AGEL – francoski igralec, filmski teoretik in zgodovinar (Henri); ARAGON – francoski pisatelj, pesnik in esejist (Louis,
1897–1982); CONRAN – angleška pisateljica (Shirley); EFA – zelo strupena severnoafriška kača, tudi puščavska pursa; ERROR – napaka, ki jo javi računalnik; EZA – kirurška igla;
GSTAAD – švicarsko mesto, zimskošportno središče ter klimatsko zdravilišče v Bernskih Alpah; IEP – oznaka za irski funt; IGNJATOVIĆ – srbski slikar (Zoran); ILL – francoska reka,
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JEZERO V
SEVERNI
ITALIJI
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KRIŽANKA
na dopisnico izpisati gesla, ki so pobarvana. Dopisnice z rešitvami
in svojimi podatki pošljite najkasneje do petka, 24. januarja 2020,
na naslov Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib
17, 1318 Loški Potok. Vsak reševalec v žrebanju lahko sodeluje
samo z eno poslano dopisnico. S tem ko reševalec pošlje dopisnico z rešitvijo in sodeluje v žrebanju, tudi soglaša, da se njegovi
podatki v primeru, da bo izžreban, lahko objavijo med nagrajenci.
Med reševalce s pravilnimi rešitvami bomo z žrebom razdelili pet
INDUSTRIJSKO MESTO
SEVERNO OD
LJUBLJANE

ADMIRALOVA
ŽENA

ODM

EVI

LJUDSKA
PRITRDILNICA

TEČAJNA
RAZLIKA,
AŽIJA

SLAVNOSTNA
PESEM, TUDI
DRŽAVNI
SIMBOL

ANGLEŠKI
PISATELJ
(HAROLD)

ČARMAN ANJA

JEZDEC

ODM

EVI

STAR IZRAZ ZA
UČILNICO

ČRTA, MEJA
(LATINSKO)

Vinko Košmerl
ODM

EVI

POLOVICA
ZADNJICE

ELEKTRONSKA
POŠTA

RENIJ

OKRAJŠAVA
ZA ULICO

KRAJ NA
DRAVSKEM POLJU

praktičnih nagrad. Prvo nagrado – paket ZVEZDAR prispeva Lesna zadruga Loški Potok. Druga in tretja nagrada sta darilna paketa, ki ju prispeva Občina Loški Potok, četrta in peta nagrada pa sta
knjigi Gasilstvo skozi čas, ki ju kot nagradi prispeva PGD Hrib - Loški Potok (društvo je knjigo izdalo ob lanski 120-letnici delovanja).
Želimo vam veliko užitkov pri reševanju križanke ter sreče pri žrebanju nagrad!

LETENJE,
FRČANJE

VRSTA
PREPROGE
SOMNOŽITELJ
ZNAMKA
TRAKTORJEV

KANAL ZA
INSTALACIJE

GOLOTA

VTEKANJE

TIPALKA PRI
ŽUŽELKAH

FRANC. REKA,
PRITOK RENA

IGRALKA
MIRANDA

MESTO V
FRANCIJI

GORAN
IVANIŠEVIĆ

AFRIŠKA
NAPAKA,
STRUPENA KAČA
KI JO JAVI
BELG.
SOPRANIST
RAČUNALNIK
(MARIE)

OCET

STAROŽIDOVSKI
KRALJ

HRVAŠKI
ŠPORTNI
NOVINAR
(JOSO)

KRAVICA,
TELICA

AMERIŠKI
IGRALEC
CARREY

SRBSKI SLIKAR
(ZORAN)

HOJA,
KORAKANJE

VZDEVEK
GOETHEJEVE
MATERE

ČIPKARSKO
MESTO

KEMIJSKI
SIMBOL ZA
AKTINIJ
DRŽAVNI
URADNIK V
SULTANOVI
TURČIJI

BRENKALNI
INSTRUMENT

KRATICA ZA
DOKTORJA

FRANC. TENISAČ
(YANNICK)

EDEN OD 3.
LEDENIH MOŽ
PRIPOVEDNI
PESNIK

NAJLEPŠI DEL
CVETLICE
REPUBLIKA
SLOVENIJA

OZNAKA ZA
IRSKI FUNT

IGRALEC
RAVNOHRIB

PETER POLES

TURISTIČNO
DRUŠTVO

KOBALT

DRUGA OZNAKA
ZA WC

MATI

DOMAČA
OKRASNA PTICA

RIMSKI HIŠNI
BOG

ODM

EVI

NINO ROBIĆ
FRANCOSKI
PISATELJ (LOUIS)
AVTOMOBILSKA
OZNAKA OGULIN

ODM

EVI

BIBLIJSKO
LJUDSTVO V
PALESTINI

OHLAD,
OHLADITEV

TINE ROŽANC

AVSTRALSKA
PEVKA (KYLIE)

REKA V
FRANCIJI

MADŽARSKA
NAFTNA DRUŽBA

NEODLOŽLJIVOST

ORODJE ZA
PRENOS
LONCEV V
KMEČKO PEČ

VSE V REDU
ARISTOFANOVA
KOMEDIJA

KRATICA BIVŠE
VZH. NEMČIJE
ŽUŽELKA
NASLOV
PESMI VEČ
SLOVENSKIH
PEVCEV

NAJET
TEKMOVANJE
DELAVEC,
V VEČ
PLAČAN NA DAN DISCIPLINAH

SVINEC

PRAVO, JUS
(LATINSKO)

100 m2

GLAVNO MESTO
ZAMBIJE

OČE

JAVNI GOVORNIK
RETOR
ZADETEK PRI
TOMBOLI

IVO DANEU

GOROVJE V
ŠVICI (PIZ. . .)

ČETRTI RIMSKI
KRALJ

MOŠKI GLAS
AFRIŠKI JEZIK V
BENINU IN TOGU

KRILO RIMSKE
KONJENICE

MERA ZA
MLEKO V ZDA

ŽUPAN
SODRAŽICE
(BLAŽ)

TANTAL

STRINA, UJNA

AVTOMOBILSKA
OZNAKA ZA
ZDA

KRAJ PRI
ZADRU

GRŠKI
MITOLOŠKI
LETALEC

FILMSKI
VESOLJČEK

ANTON AŽBE

SRBSKI REŽISER
(JOVAN)

pritok Rena; INOR – mesto v Franciji, SZ od Reimsa; ISEO – alpsko jezero v severni Italiji; LOIR – reka v Franciji; MOABITI – biblijsko ljudstvo v Palestini, ki je živelo vzhodno od
Jordana; NAGO – afriški jezik v Beninu in Togu, tudi joruba; NOAH – francoski teniški igralec (Yannick); PSKOV – mesto ob Čudskem jezeru v Rusiji, JZ od Leningrada; RADEŠA –
hrvaški športni novinar (Joso); SASSE – belgijska operna sopranistka (Marie, 1834–1907); SPREAD – pribitek na obrestno mero; STURAG – jadranski otoček pred Rovinjem; TEODORI
– francoski skladatelj in aranžer (Pierre); TIARET – mesto v Alžiriji; TOTH – madžarski pesnik in prevajalec (Arpad, 1886–1928); VEZIR – visok državni uradnik v sultanovi Turčiji
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TAM MED MALO IN VÉLIKO GORÓ
Vodilni partner projekta je
bila Miklova hiša Ribnica,
ostali projektni partnerji
pa so bili: Zavod Parnas,
Občina Loški Potok, Rokodelski center Ribnica.
Projekt je sofinanciral
Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja.

29. 10. 2019 je v Kulturno-turističnem centru Loški
Potok potekala predstavitev knjige Tam med Malo in
Véliko goró: Slovstvena folklora Ribniške doline. Knjiga je prva celovita zbirka ljudskega pripovednega izročila Ribniške doline in je plod večletnega arhivskega in
terenskega raziskovanja bibliotekarja in domoznanca
Domna Češarka, ki prihaja iz Ribnice. Omenjena publikacija je nastala v okviru projekta Življenje ustvarja
zgodbe – LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Vsebina knjige je razdeljena v uvodna poglavja,
ki obravnavajo prebivalce, predmet in ozadje
raziskave. Jedro knjige
zajema zapise različnih
zvrsti pripovedništva. Tu
najdemo čudežne in živalske pravljice, legende
in povedke, ki se delijo na bajčne, razlagalne, strašljive, šaljive, zgodovinske, povedke s socialno tematiko,
anekdote in doživljaje, povedke življenjskega kroga,
povedke z delovno tematiko, povedke prazničnega
leta, šege ob posebnih priložnostih, vražljive pripovedi, verovanja in prerokbe. Na koncu knjige so zbrani
kratki folklorni žanri, ki so razdeljeni v naslednje zvrsti: primere ali priglihe, frazeme, povezane s pijančevanjem, kletvice in zbadljivke, medkrajevne zbadljivke,
pozdrave, vzklike in klicanja, pobožne vzklike, vzdihljaje in pozdrave, pregovore in reke, ostale frazeme in
rečenice ter vremenska pravila.
Na predstavitvi publikacije v Loškem Potoku nam je
avtor knjige predstavil zanimivosti zbiranja gradiva in
raziskovanja. Podrobneje je predstavil ljudsko slovstvo
z območja Loškega Potoka, ki so ga nekdaj že zbirali in
zapisovali Janez Krstnik Zima, Rudolf Mohar in Marjeta Rojec. Po predstavitvi knjige je sledilo druženje ob
prigrizku, ki so ga pripravile potoške gospodinje, za
kar se jim na tem mestu še enkrat lepo zahvaljujem.
Besedilo: Tatjana Begič
Fotografije: Tanja Lavrič

PRIDRUŽI SE PASIJONSKI DRUŽINI
Ribniški pasijon že več kot deset let prinaša veselo sporočilo, vendar nam idej za nadaljnje ustvarjanje še ni
zmanjkalo. Zato se že pripravljamo na Ribniški pasijon
2020. Vabimo vse, da se pridružite že več kot 200-članski pasijonski družini. Verjemite, vsak lahko doprinese
nekaj dobrega in koristnega k temu skupnemu projektu. Za vas bomo našli pravo vlogo, pa če želite biti skriti
ali vidno izpostavljeni, če ste močnih mišic ali elegantni, če znate peti ali obračati besede, če bi radi z nami
delili sladke dobrote ali šiviljske kreacije.

Pri tako velikem projektu zagotovo ne zmanjka dela.
Prijavite se prek spletne prijave na www.ribniskipasijon.
si. Prijava je namenjena tako članom pasijonske
družine kot tudi vsem, ki bi se nam radi na novo
pridružili. Veseli bomo prav vsakogar.
Za več informacij se lahko obrnete na info@ribniskipasijon.si ali 051 206 572 (Helena).
Koordinatorji Ribniškega pasijona 2020
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Oktobrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Tečna opica. Kasneje so jo
najmlajši tudi likovno upodobili. Na novembrski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili
pravljici z naslovom Sovica Jokica in blu-blu ter izdelovali sovice iz papirja. Za naše zveste bralce
smo v teh decembrskih dneh pripravili naslednje zanimive knjižne novosti!
CATHERINE BYBEE
Čaščena do četrtka
Gabriela Masini je ženska, ki jo preganja
lastna preteklost. Prepričana je, da se
pravljice dogajajo le drugim. Je elitna
ženitna posrednica pri Allianceu in blesti
pri delu s številkami. Toda pri njenem
zadnjem morebitnem klientu se nekaj ne ujema: tudi
milijarder ima svoje skrivnosti. Ko Gabi zavrne ponudbo,
da bi postala njegova začasna žena, jo Hunter v to
prisili s ponudbo, ki je ne more zavrniti. Toda poroka s
takšnim moškim nikoli ne more uspeti. Ali pač? Samo
bančni račun Hunterja Blackwella je večji od njegove
brezobzirne sposobnosti, da dobi, kar koli si zaželi. Te dni
ima skriven razlog, da se, vsaj začasno, ustali – in meni,
da bi mu čutna in jezikava Gabi povsem ustrezala. Toda
ko se njuna poroka iz preračunljivosti sprevrže v izjemno
nevarno igro, se mora Hunter odločiti, kako dolgo bo
držal obljubo, da bo vselej spoštoval in varoval Gabi.

CHRISTY LEFTERI
Čebelar iz Alepa
Ta nepozabni roman o čebelarju in njegovi
ženi v dobi, ko svet spremeni svoje obličje,
daje prebežnikom iz sirske vojne človeški
obraz. Nuri se vsak dan zbuja, še preden
mujezin pokliče k molitvi, in se odpelje k čebelnjakom –
v svoj mali raj sredi ponorelega sveta. Skupaj z ženo Afro
in sinom Samijem živi umirjeno, a izpolnjujoče življenje
na vzpetini nad Alepom. Dokler nekega dne ne izbruhne
vojna in se zgodi nepredstavljivo: med bombardiranjem
izgubi sina, Afra pa oslepi. Ko ga vojna oropa vsega, kar
mu je ljubo, mu je jasno, da je pred njima samo ena pot
– beg iz Sirije. Naloga pa je vse prej kot preprosta: Afra
je oslepela, zato mora Nuri sam krmariti med valovi
njene žalosti in nevarnostmi na potovanju skozi Turčijo
in Grčijo proti negotovi prihodnosti v Veliki Britaniji.
Ob vsem tem ju čaka še najtežja pot, pot nazaj drug k
drugemu, nazaj v nekoč tako dobro znano bližino, ki se je
strla pod težo bolečih izgub. Čebelar iz Alepa je ganljiva,
intimna in mojstrsko stkana pripoved našega časa: roman,
ki nas opominja, da se lahko mirno in urejeno življenje v
trenutku postavi na glavo in nas pahne na potovanje proti
ne tako oddaljenim deželam, ki pa so vendar tako daleč.

TABEA BACH
Ženske z otoka kamelij
Sylvia po teti podeduje nasad kamelij na
idiličnem bretonskem otoku. Sprva je
odločena, da bo posestvo prodala, ko pa ga
obišče, se vanj na prvi pogled zaljubi. Prav
tako kot v čednega Maëla. Po ločitvi sicer
misli, da nikoli več ne bo zaupala nobenemu moškemu,
toda ta jo očara in njuno ljubezen kmalu okrona poroka.
Sylvijina prijateljica Veronika, njena poročna priča, rodi
otroka in tudi Sylvia začuti željo, da bi si z Maëlom ustvarila
družino. Toda njuni poskusi so neuspešni in Sylvie se
kmalu poloti obup. Odnosi z možem postanejo napeti in
ravno tedaj na njuna vrata potrka nekdanje Maëlovo dekle.
Le kaj jo je prineslo naokoli ravno sedaj?
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IVAN SIVEC
Obračun ob polni luni
Pisatelj Ivan Sivec nas v prvem tovrstnem
ljubezenskem romanu pri nas popelje
daleč v pretekle čase, med prebivalce
višinskega gradišča nad Vačami in v
druge kraje ob znameniti jantarski poti,
vse do Hallstatta in Baltika. Tudi pred dva tisoč petsto
leti so namreč živeli ljudje, ki so – podobno kot mi – z
veseljem delali, na veliko ustvarjali in se imeli radi. Nad
Vačami je obstajalo eno večjih gradišč, v katerem je živelo
okoli dvesto prebivalcev. Bili pa niso samo dobri pastirji
in kmetje, temveč so izdelovali tudi izvrstne predmete iz
železa. Prav v tem gradišču pa je nastala tudi svetovna
znamenitost, bakrena vedrica (situla). Roman, namenjen
tako mladini kot starejšim bralcem, je obogaten z mnogimi
dramatičnimi zapleti, živahnimi ljubezenskimi zasuki ter s
podrobnimi opisi življenja, dela in obredja tistega časa.

TAM MED MALO IN VÉLIKO GORÓ
V knjigi je predstavljena Ribniška dolina od
Male do Velike gore skozi pripovedi in ostalo
ustno izročilo, ki je podano na pregleden
ter celovit način. Domnu Češarku je uspelo
zbrati skorajda vse prozno gradivo, ki je bilo
doslej zapisano v različnih virih in objavah. Temu pa so
dodani še njegovi lastni zapisi oz. arhivirani zvočni posnetki
slovstveno-folklornega gradiva. Bralec se lahko na enem
mestu seznani s pravljicami in povedkami, opisi nekaterih
šeg in navad ter tudi z vražami in opisi ljudskih verovanj,
prerokbami in kratkimi folklornimi žanri ter stalnimi
besednimi zvezami, ki so bili doma v teh krajih ali pa so še
vedno živi. Pripovedi in ostalo ustno izročilo so ustrezno
dokumentirani. Dodatno vrednost dajejo knjigi še ostala
spremna besedila, v katerih so predstavljeni Ribniška dolina,
njeni prebivalci, predvsem pa dosedanje raziskovanje in
zbiranje pripovednega ljudskega izročila v teh krajih ter
avtorjeve lastne izkušnje pri terenskem delu raziskovanja
slovstvene folklore na domačih tleh.

KURT TUCHOLSKY
Grad Gripsholm
Pisatelj Peter z zaročenko preživlja poletje daleč
od živahnega Berlina. Na Švedskem najameta
hišico ob starem gradu. Pet tednov dolgih dni
in belih noči se sprehajata, pogovarjata, plavata
in se ljubita. Obiščeta ju tudi prijatelja. Popolne poletne
počitnice, vse dokler ne srečajo jokajoče deklice. Odločijo se,
da ji bodo pomagali, spor z ravnateljico dekliške šole pa vrže
senco na njihovo počitniško idilo.
S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih
knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok
tudi v prihodnjem letu! Kolektiv Knjižnice Miklova hiša želi
vsem vesele božične praznike ter veliko zdravja, sreče, uspeha
in bralnih užitkov v novem letu 2020! SREČNO!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
2
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

DRUŠTVO SOŽITJE V LETU 2019

Lepo pozdravljeni! Leto je naokrog in prišel je čas,
da potegnemo črto in pogledamo, kaj se je dogajalo
v SOŽITJU, društvu za pomoč osebam z motnjo v
duševnem razvoju Ribnica. Z aktivnostmi smo začeli v
februarju s pohodom proti Založju in Prigorici. Marca
smo skupaj s potoškimi upokojenkami izvedli delavnico,
na kateri smo poslikavali steklenice. V gostilni Urška je
potekal občni zbor društva. Konec meseca smo v bivalni
enoti Ribnica praznovali materinski dan, kjer so nam
varovanci pripravili prisrčen program. Aprila smo imeli
kopalni dan v Strunjanu. Ogledali smo si še na novo

odprto bivalno enoto na Debelem rtiču. Maja smo se
sprehodili do Kadic. Junija so se nekateri otroci udeležili
tradicionalnih športnih iger v Nadlesku. Šli smo na izlet
po Dolenjski. V poletnih mesecih se je kar nekaj naših
otrok udeležilo letovanj na morju, na vseživljenjskem
učenju. Po počitnicah smo se skupaj s Sožitjem iz
Cerknice že tradicionalno udeležili maše pri Novi Štifti.
Po maši smo nadaljevali druženje pod tamkajšnjim
kozolcem. V septembru smo šli v Laško, kjer je potekal
vikend seminar za družine. Oktobra smo na Bregu
pod vaškim kozolcem pekli kostanj in se sladkali z
dobrotami naših članic. V bivalni enoti smo skupaj s
potoškimi upokojenkami izvedli delavnico od preje na
kolovratu, česanja volne do izdelka. Izdelovali smo cofke
in pajacke iz volne. In že je nastopil december. Najprej
smo v bivalni enoti pekli piškote. Sledilo je novoletno
srečanje in kar je najpomembnejše, naše otroke je
obiskal Dedek Mraz. Na srečanju je bil tudi srečelov, ki
je bil zelo zanimiv dogodek. Del vseh aktivnosti smo
izpeljali s pomočjo donatorjev, ki se jim res iskreno
zahvaljujem, saj so s svojimi prispevki osrečili naše
otroke. Vsa ta druženja pa so še kako pomembna za nas
starše, kajti imeti otroka s posebnimi potrebami je težka
preizkušnja, ki terja ogromno moči. Na teh druženjih
si med seboj potožimo in drug drugega opogumljamo
na poti, na kateri je veliko ovir. Naj na koncu vsem
občanom, posebno tistim, ki jim je mar za naše otroke,
zaželim vse lepo in dobro v novem letu.
Za društvo Sožitje zapisala Katjina mama.

ABILIMPIADA V MARIBORU
V petek, 18. 10. 2019, sem šel z društvom Sožitje v
Maribor na tekmovanje – 11. Abilimpiado in z menoj
so šle še Karmen, Marija, Mojca in Kristina. Marija in
Kristina sta tekmovali v vezenju, Karmen v pripravi
narezka, Mojca v izdelovanju plakata, jaz pa v računalništvu. Osvojil sem prvo mesto, Mojca je bila druga,
Marija tretja, Kristina peta in Karmen šesta.

Ogledali smo si tudi mesto Maribor. Šli smo po stopnicah, ki jih je 455. Spali smo v dijaškem domu in zvečer
smo imeli »pižama parti«. V soboto smo imeli podelitev priznanj, po kosilu pa smo šli domov. Hvala Alji in
Alijani, ker sta nas spremljali.
Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica

VIKEND SEMINAR V LAŠKEM
Seminar je potekal od petka, 6. 9., do nedelje, 8. 9.
2019. Peljali smo se z avtobusom. Na Trojanah smo se
ustavili na kavici in krofu.
Po postanku smo pot nadaljevali v zdravilišče Laško.
Po prihodu smo šli do recepcije, da smo dobili ključe
za sobo. Ob 17. uri so imeli starši predavanje »Uporaba
zelišč za vsakdanjo rabo«, mi uporabniki pa smo šli z
animatorko. Risali smo na majice in napisali imena.
Drugi dan smo risali na papir. Na vsakem papirju je
bila napisana misel. Starši pa so imeli predavanje z gospo Anko Pori.
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Pogovarjali so se o stresu. Veliko smo se kopali in hodili na sprehode. V soboto zvečer smo imeli skupno
druženje. Igrali smo razne igre: ples z jabolkom, pantomimo, tekmovali smo z žlico, z žogico okoli stola.
Na seminarju sem se imel lepo. Zahvaljujemo se gospe
Joži in animatorkama Andreji in Aleksandri.
Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica,
član društva Sožitje Ribnica
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ŽUPAN JE OTROKOM V POTOŠKEM VRTCU PREDAL IGRE
"VRT DRUŽINE DOBROJED"
Razvojni center Kočevje Ribnica d. o. o.
skupaj z LAS Po poteh
dediščine od Turjaka
do Kolpe izvaja EU-projekt z naslovom »Z
roko v roki do kakovostne prehrane«, katerega namen je izobraževanje in ozaveščanje
ciljnih skupin o zdravi
prehrani in uživanju
lokalno pridelanih izdelkov. Projekt je bil
izbran v okviru 3. javnega razpisa MKGP za
projekte sodelovanja
LAS v okviru Ukrepa 19.3, PRP 2014–2020.
V sklopu tega projekta so izdelali igro z naslovom »Vrt
družine Dobrojed«, namenjeno otrokom 3. starostne
skupine vrtca in učencem 1. triade osnovne šole, ki
lahko preko igre spoznavajo prednosti uživanja lokalnih pridelkov ter slabosti ob napačni hrambi živil ali
uživanju uvoženih živil. Razvojni center Kočevje Ribnica d. o. o. je v okviru projekta izdelal 300 iger, ki jih
je namenil šolam in vrtcem v občinah na območju celotne LAS PPD.

V njihovem imenu pa je igre v sklopu tradicionalnega
slovenskega zajtrka v petek, 15. 11. 2019, otrokom v
potoškem vrtcu oziroma šoli predal župan občine Ivan
Benčina.

Tekst in foto: Vinko Košmerl
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JESENSKO DOGAJANJE V VRTCU
V deželo je prišla jesen. Čas, ko v naravi dozori sadje,
čas, ko v gozdovih lahko nabiramo gobe in s polja pobiramo pridelke. Narava se je odela v barvne odtenke,
nekatere ptice so odletele v toplejše kraje, nekatere živali so si nabrale zaloge za zimo …
Kaj pa se je med tem časom dogajalo v našem vrtcu?
Zelo veliko.

TEDEN OTROKA®
Teden otroka se je pričel v
ponedeljek, 7. oktobra. Gre
za projekt ZPMS, ki se vsako leto začne prvi ponedeljek v oktobru in traja 7 dni
ter temelji na obeleževanju
svetovnega dneva otroka.
V tem času se organizirajo
različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke po vsej Sloveniji.
Letos je imela osrednja
tema omenjenega tedna
naslov »Naše pravice«. K
odločitvi za temo je botrovalo tudi dejstvo, da v letošnjem letu obeležujemo
30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah
(20. novembra 1989 jo je sprejela Generalna skupščina
Združenih narodov).
Naš glavni namen poleg vseh ostalih aktivnosti, ki smo
jih izvedli v vrtcu, je bil v tednu otroka in bo tudi v prihodnosti ozaveščanje otrok o pomembnosti njihovih
pravic. Prav je, da jih vsi poznamo. Prav pa je tudi, da
jih vsi upoštevamo.
Vsi ljudje (odrasli in otroci) imamo svoje pravice. Le
odrasli pa smo tisti, ki skrbimo, da pravice otrok niso
kršene. Biti otrok ne sme biti boleče, pa vendar pogosto je. Ne le tam nekje daleč. Otroci niso naša lastnina,
niso kos pohištva. Zaupani so nam, da jih imamo radi,
da jih učimo, vzgajamo, jim nudimo varnost … Bodimo odgovorni in prenesimo to na mlade generacije.
Naj ne bo samo 20. november dan, ko se spomnimo na
pravice otrok, naj bo tako vsak dan.
Zapisala: Vanja Mihelič
(Vir fotografije v prilogi: https://www.zpms.si/programi/teden-otroka/)

JESENSKO DRUŽENJE S STARŠI
Oktober je pomemben mesec, saj je en teden – TEDEN
OTROKA – posvečen otrokom, je pa pomemben mesec
tudi zato, ker je to MESEC POŽARNE VARNOSTI.
Letos smo strokovne delavke vrtca želele združiti ta
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dva pomembna dela v naše že tradicionalno druženje
z otroki in starši.
V tednu otroka, in sicer v sredo, 9. 10. 2019, smo skupaj z otroki in starši odšli na večerni pohod v soju svetilk. Svetilke so otroci naredili v vrtcu in jih prinesli
na srečanje. Dobili smo se v industrijski coni v Malem
Logu, nato pa smo s prižganimi svetilkami odšli na
kratek pohod proti »Kalu«. Ko smo prišli, nas je tam že
pričakalo presenečenje, ogenj, ki je bil nekoliko manjši zaradi vremenskih razmer, saj je ravno ta dan pihal
zelo močan veter. Otroci, starši in vzgojiteljice smo naredili velik krog ob ognju in veselo zapeli ter zaplesali.
Nato pa smo otroke povprašali, kaj menijo, ali lahko
pustimo ogenj v naravi. Otroci so znali povedati, da se
to ne sme in da bi bilo potrebno poklicati gasilce, da
ogenj pogasijo. Povedali smo tudi, da gasilce pokličemo na številko 112. In res smo jih poklicali … Gasilci
so prišli z dvema gasilskima avtomobiloma, svoj prihod pa so naznanili z utripajočimi lučmi in zvokom
siren. V intervencijo so bili poklicani gasilci PGD Mali
Log in gasilci PGD Hrib. Otroci so bili nad samim
prihodom zelo navdušeni. Gasilci so uspešno pogasili
ogenj. Za gašenje so uporabili tudi »gasilsko peno«, ki
se je zdela otrokom nadvse zanimiva. Poveljnik Gasilske zveze Loški Potok, tov. Samo Ravnikar, nas je ves
čas intervencije lepo informiral o njenem poteku in
delu gasilcev. Ogledali smo si lahko tudi gasilsko opremo, gasilske avtomobile in nato skupaj z gasilci naredili skupinsko (»gasilsko«) fotografijo. Na koncu smo se
odpravili še h gasilskemu domu, kjer smo se okrepčali
s toplim čajem in prigrizki ter malo poklepetali. Najlepše pa je bilo videti zadovoljne in nasmejane obraze
ob zaključku dogodka.
Hvala vsem staršem in otrokom za tako številčno
udeležbo. Predvsem pa se zahvaljujemo vsem
prostovoljnim gasilcem, ki so nam s svojo prisotnostjo
in pripravljenostjo polepšali dogodek, otrokom pa
pričarali nepozabno doživetje.
HVALA in z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!
Zapisala: Nina Debeljak
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KROS
Zelo radi imamo gibalne dejavnosti, zato smo se
šolskega krosa udeležili tudi z otroki iz vrtca. Po zajtrku
smo se pridružili učencem in se peš odpravili proti
Lomu. Na poti smo opazovali spremembe v naravi in
domače živali na pašniku. Čeprav je bila pot kar dolga,
smo jo premagali brez večjih težav. Na cilju nas je
pričakala množica učencev in učiteljev iz okoliških šol,
ki so se pripeljali z avtobusi. Pripravljali so se na tek.
Otroci iz vrtca, ki so želeli preteči del proge za kros, so
se pripravili na start. Ostali smo jih spodbujali ob progi.
Vsi so uspešno opravili svojo nalogo. Okrepčali smo se
s sadno malico in čajem. Pri teku smo spodbujali še
prvo, najmlajšo skupino učencev, nato pa smo se polni
vtisov z avtobusom odpeljali nazaj v vrtec, saj je bil že
čas za kosilo.
Zapisala: Vesna Mikolič

SODELOVANJE V »POSKOČNI TURNEJI«

Jesen v vrtcu je vedno zabavna. Tokrat smo si jo še dodatno popestrili s sodelovanjem v nagradnem natečaju, ki je bil organiziran pod okriljem otroške trgovine
Pikapolonica in Poskočnih muzikantov.
Z izbrano skupino otrok smo posneli videoposnetek na
pesem Poskočnih muzikantov z naslovom Pika poka.
Moramo poudariti, da smo se ob tem vsi skupaj zelo
zabavali. Same priprave so potekale že nekaj tednov
prej, zbirali smo ideje, na kakšen način bomo zastavili
zgodbo, zbirali pripomočke, se učili koreografijo, iskali kostume itd. Na dan, ko smo vse skupaj posneli, so
nas pričakali sonce in nasmejani obrazi otrok. Nastal je
končni izdelek, ki je bil več kot odličen.
Po oddaji videoposnetka je glasovanje potekalo preko družabnega omrežja Facebook. Posnetek je preplavil naše profile, vstopili smo v tekmovanje za nagrado.
Glasovanje je potekalo skoraj mesec dni, glasove smo
lahko oddajali vsak dan, vsakih 24 ur. V kolikor bi si
želeli ogledati posnetek tudi vi, si ga lahko ogledate na
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=RdAt-bsNzag.
Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem vam, ki ste nam
pri tem pomagali. Ogromno vas je bilo. Hvala za vsak
podeljen glas, za vso dobro voljo, ki ste nam jo izkazali
v času trajanja natečaja, in za vse delitve videoposnetka.
Čutili smo, da kraj in okolica dihata z nami, in zaradi
vas nam je uspelo. Zbrali smo dovolj glasov, tako da so
Poskočni muzikanti (Dejan in Joži) skupaj z maskoto Pi-
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kapolonice 9. decembra 2019 zarajali skupaj z nami. Kdo
ne pozna člana iz omenjene zasedbe z nenavadno frizuro? Redkokdo. Otroci ga vsekakor poznajo. In to bo še en
dogodek, ki se bo zapisal v njihova srca. Tudi zaradi vas.
Zapisala: Vanja Mihelič
(Vir fotografije v prilogi: poskocni.si)

CICI NATEČAJ »PRAVLJIČNI SVETOVI
SVETLANE MAKAROVIČ IN JELKE REICHMAN«
Odločili smo se,
da bomo sodelovali na »Cici
natečaju« in se
na ta način tudi
poklonili znanima slovenskima umetnicama. Priljubljena
pisateljica Svetlana Makarovič
in ilustratorka
Jelka Reichman
sta namreč letos
praznovali visok in okrogel jubilej – osemdesetletnico
življenja. Za sodelovanje v natečaju smo se odločili
tudi zato, ker se zavedamo, da je to odlično izhodišče
za spodbujanje branja in pogovor ob dobrih ilustracijah. Tako Svetlana Makarovič kot Jelka Reichman sta
naši spremljevalki na področju branja, že odkar pomnimo. V mesecu oktobru smo njunim delom namenili
še večjo pozornost. V šolski knjižnici smo si sposodili
vrsto njunih del, od tistih najstarejših do najnovejših, jih
skupaj z otroki prebirali ter v skupnem prostoru naredili
razstavo. Pri tem so nam pomagali tudi otroci in njihovi starši, saj so pripomogli k dopolnitvi razstave tudi s
knjigami od doma.
O našem delu smo napisali poročilo in posredovali fotografije z naše razstave. V natečaju je skupaj sodelovalo 69 vrtcev, 56 osnovnih šol in ena knjižnica.
Sodelovanje nam je bilo resnično v veliko veselje, novica, da smo postali eden izmed 10 nagrajencev, pa je
bila vrhunec. Prejeli bomo knjige Založbe Mladinska
knjiga, ki nas bodo ponovno popeljale v svet domišljije
in nam pomagale razvijati predbralne zmožnosti.
Zapisala: Vanja Mihelič

ČEBELICA, MOJA PRIJATELJICA
V tednu od 11. 11. do 15. 11. smo v vrtcu posvetili pozornost temi "čebelica, moja prijateljica" in na to temo
izvajali različne dejavnosti. Obiskal nas je čebelar in
nam predstavil svoje delo in opremo, poskusili smo
med, si ogledali posnetke, kako pomembne so čebele,
šli smo se prirejene družabne igre o čebelah, barvali in
ustvarjali smo panje, poslušali zgodbe o čebelah ipd.
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Z OTROKI V GOZDU

Na koncu tedna, v petek, pa je otroke v vrtcu pričakal
tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk je kot vsako leto tudi letos eden izmed
osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga skupaj pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo in
številni drugi partnerji.
V vrtcu smo si po dobrem oziroma odličnem zajtrku
dopoldne popestrili s harmonikarjem Stankom Modicem in skupaj ob zvokih harmonike zapeli pesem
Čebelar ter se tako pridružili vseslovenskemu petju.
Prepevali smo tudi ostale pesmi, ploskali smo, plesali, vriskali … Bilo je zabavno, sproščeno, doživeli smo
nekaj drugačnega.
Zapisala: Urška Levstek Bartol

PROJEKT: TAČKE POMAGAČKE V VRTCU
V letošnjem šolskem letu smo pričeli sodelovanje z
društvom Tačke pomagačke. Enkrat na mesec nas
obišče terapevtski kuža Krištof, ki ga pripelje gospa
Milena. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke združuje člane, ki skupaj s svojimi
psi obiskujejo različne ustanove. Vsi psi so ustreznega značaja, šolani, veterinarsko pregledani in za svoje
delo posebej usposobljeni.
Kot je zapisano na spletni
strani društva, terapevtski
psi ljudi razveseljujejo in
opogumljajo, posameznike ali skupino spodbujajo
k aktivnemu sodelovanju,
zato so odlični sopotniki
tudi otrokom v vrtcih in šolah z rednim programom.
Kuža Krištof je tako obiskal
že prav vse skupine v vrtcu. Otroci ga radi božajo,
češejo, se z njim sprehajajo,
ob njem berejo pravljice …
Tako prehitro mine ura njegovega obiska in že nestrpno
čakajo, kdaj spet pride.

Z letošnjim šolskim
letom smo se vključili
v projekt Gozdni vrtec
v okviru Inštituta za
gozdno pedagogiko.
Gozd je prostor, kjer
delamo v sozvočju
z naravo gozda in
naravo otrok. Gozd
nam ponuja nešteto
možnosti za igro,
raziskovanje in hkrati
učenje.
Prav tega se veliko
poslužujemo
tudi
v našem vrtcu. Pri
starejših
starostnih
skupinah otrok se
trudimo, da otroke
enkrat
tedensko
odpeljemo v gozd. Z
otroki
raziskujemo
okolico, se igramo z
naravnimi materiali,
štejemo
storže,
sestavljamo možičke iz kamnov, vej. Tudi dopoldanska
malica je okusnejša v gozdu.
Najlepše pa je opazovati otroke v njihovi spontani igri, pri
kateri sami postavljajo pravila, in njihovo brezskrbno tekanje po travnikih in lovljenje med drevesi.
Zapisala: Nives Vesel
Dragi občani, to je le nekaj ujetih trenutkov iz vrtca,
ki smo jih delili z vami.
Decembrsko rajanje in vse, kar sodi zraven, je že skoraj za
nami. Tako kot vedno je bilo tudi tokrat veselo. Želimo vam
lepe praznike in vse dobro v prihajajočem letu.
Kolektiv vrtca Loški Potok

Zapisala:
Monika Marjanovič
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BEREMO S TAČKAMI
OŠ dr. Antona Debeljaka Loški
Potok je v letošnjem šolskem letu
začela sodelovati s prostovoljnim
društvom Tačke pomagačke. Tačke pomagačke so slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov.
Njihovi člani so terapevtski pari,
ki jih sestavljajo usposobljeni vodniki in njihovi psi.
Pes in vodnik obiskujeta mlade, stare, bolne in zdrave.
Tačke pomagačke izvajajo različne oblike terapije, saj
vsakemu pomagajo na prav poseben način. Nekaterim le prinašajo veselje, druge motivirajo in sproščajo.
Društvo tako sodeluje z bolnišnicami, domovi za ostarele, knjižnicami, šolami, vrtci …
Na naši šoli program izvajata terapevtska para Tatjana in Lam (tibetanski
terier) ter Irina in Kimi
(japonski čin). Oba kužka
sta imela najprej predstavitveno srečanje za vse
učence od 1. do 4. razreda.
Vodnici sta otroke poučili
o pravilnem, spoštljivem
in odgovornem ravnanju
s psom, o pasji prehrani
in o koristnosti psa. Otroke sta seznanili z govorico
pasjega telesa, na kakšen
način se zavarujemo pred psom, ki kaže negativne znake, kako ga božamo in se ga dotikamo, kakšne pripomočke uporabljamo in kateri poklici pri svojem delu
potrebujejo psa. Oba kužka sta otrokom pokazala tudi
trike, ki jih obvladata.
Društvo Tačke pomagačke
ima tudi licenco za izvajanje programa R.E.A.D. Ta
program omogoča spodbujanje branja. Kim in
Lam v spremstvu svojih
vodnic na šolo prihajata
enkrat mesečno zato, da
jima otroci berejo. Branje
v njuni družbi je nekaj posebnega. Otrok bere psu,
medtem pa vodnik, ki je
usposobljen moderator,
otroka spodbuja, usmerja njegovo branje in mu
po potrebi pomaga pri
razumevanju prebranega besedila. Tudi otroci,
ki sicer ne berejo radi, se
branja s »tačkami« vedno veselijo. Za otroke je branje psu nekaj novega, posebnega. Pogosto vprašanje
staršev in ostalih odraslih je, kaj pa pes sploh dela, saj
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vendar ne zna brati. Pes pravzaprav ne dela ničesar, le pozorno
posluša, ne kritizira, se ne smeji, ne zafrkava, dovoli otroku,
da bere v lastnem ritmu. Naši
mladi bralci pravijo, da pes res
posluša, velikokrat pogleda v
knjigo, med branjem včasih položi tačko na otrokovo nogo ter
ob koncu branja dvigne glavo
in dovoli otroku, da se z njim
še malo poigra in pocrklja. Pri
otrocih, ki berejo psu, je že po
treh srečanjih opazen napredek
na področju motivacije za branje. Otroke motivira tako zelo,
da vadijo branje doma brez prisile. Vadijo zgolj zato,
da bi kužku lepo prebrali. Prvič se branja zares veselijo, saj ga povezujejo s pozitivno, sproščeno izkušnjo
in rezultat je tukaj. Tisto, kar delaš rad in z veseljem,
delaš dobro.

In ko me naslednje jutro po branju s »tačkami« na
hodniku ustavi nasmejana učenka in reče, da je bil
včerajšnji dan najlepši v letošnjem letu, in to zato, ker
je lahko brala kužku, ker je brati kužku tako dobro, –
takrat sem pa zares prepričana, da deluje. Za konec se
lahko le zahvalim Lamu, Kimiju, Irini, Tatjani iz Tačk
pomagačk, sodelavkama Barbari in Aniti za soustvarjanje bralnih uric ter ravnatelju za idejno in občini za
finančno podporo.

Darja Lavrič
Foto: Darja Lavrič, Anita Mate Turk
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NAŠA ŠOLA GOSTILA KAR DVE VEČJI TEKMOVANJI
Koledarsko leto se bliža koncu, medtem ko je
šolsko leto ravno dobro
zakorakalo v zastavljeno
smer. Učenci so začeli
dobivati prve ocene, začela so se različna tekmovanja, prireditve in
ostale dejavnosti na šoli.
Šola oziroma učenci pa
ne sodelujejo samo na nivoju šole in kraja, ampak sodelujejo in tekmujejo tudi
s svojimi vrstniki iz drugih šol. Tukaj gre predvsem za
športna tekmovanja in tekmovanja v znanju z različnih
področij.
Na področju športa je naša šola 18. oktobra organizirala tradicionalno medšolsko tekmovanje v krosu, ki
je potekalo v Lomu. Tega tekmovanja se šole zelo rade
udeležujejo, tako da vsako leto beležimo večje število tekmovalcev. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo
kar devet osnovnih šol (Šmarje - Sap, Sodražica, Velike
Lašče, Brinje - Grosuplje, Dobrepolje, Fara, Nova vas,
Brezovica in Loški Potok) oziroma 539 učencev tekmovalcev. Tekači se pomerijo v različno dolgih progah
po travnikih Loma. Na tekmovanju tudi naši učenci
dosegajo odlične rezultate.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem lastnikom zemljišč,
da nam omogočajo, da lahko izpeljemo tako veliko tekmovanje, Jožetu Žagarju s. p. za količke, PGD Retje za
vozilo in Stanku Modicu (svet za preventivo in varnost v
cestnem prometu občine Loški Potok), ki vsako leto poskrbi za varnost in redarstvo ter parkiranje avtobusov.
Kar se tiče športnih tekmovanj, je naša šola precej
uspešna tudi v nogometu. V letošnjem predtekmovanju so se naši učenci uvrstili na regijsko tekmovanje, ki
bo potekalo ob koncu šolskega leta. To je velik uspeh
za naše učence, saj se moramo zavedati, da morajo zaradi majhnega števila fantov prav vsi igrati nogomet,
saj le tako lahko sestavimo popolno nogometno ekipo.

Čestitke vsem za dosežene športne rezultate.
Drugi del tekmovanj, v katera se vključujejo šole oziroma učenci, so tekmovanja v znanju na posameznih
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področjih. Ta tekmovanja so večstopenjska: šolska,
področna, državna. V teh začetnih mesecih se odvijajo
predvsem šolska tekmovanja. Učenci se glede na rezultate in določene predpisane omejitve števila udeležencev uvrstijo na naslednjo stopnjo. Tudi na tem področju smo lahko zadovoljni, da pri tako majhnem številu
učencev dosegamo lepe dosežke. Vsi doseženi rezultati

so ob koncu šolskega leta objavljeni tudi v Odmevih.
Tekmovanje iz logike pa se je letos izvedlo tudi že na državni (najvišji) ravni in so se ga udeležili najboljši tekmovalci vseh slovenskih šol. Ena od organizatork in gostiteljic državnega tekmovanja iz logike, ki je potekalo v
soboto, 19. oktobra, je bila tudi naša šola. Gostili smo vse
šole od Škofljice do Kočevja, skupaj je bilo 60 tekmovalcev. Kot ravnatelj sem učence in njihove mentorje sprejel in pozdravil, nekaj besed o pomembnosti znanja pa
jim je v pozdravu namenil tudi podžupan Maks Lavrič.
Za kulturni del programa je s harmoniko poskrbel Luka
Lavrič. Samega tekmovanja se je udeležil tudi Jožef Školč,
ki trenutno zaseda mesto tajnika Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki je organizatorka tekmovanja iz logike.
Vsi tekmovalci in mentorji so
dobili priložnostno darilce, ki
jih bo spominjalo na potoško
šolo in kraj.
Vsem tekmovalcem želim
veliko uspehov na tekmovanjih v znanju, tistim, ki
pa so že dosegli rezultat, pa
iskrene čestitke.
Ker je v tem prispevku veliko govora o medsebojnem
sodelovanju, naj omenim,
da smo v teh mesecih sodelovali tudi z Območnim
združenjem veteranov vojne za Slovenijo Ribnica.
Združenje že več let zapored odpelje učence 9. razreda
skupaj z devetošolci iz OŠ Sodražica v vojaški muzej v
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Pivko, kjer učenci preko razstavnih eksponatov dobijo vpogled tako v nacionalno kot svetovno zgodovino.
Kot ravnatelj se združenju zahvaljujem in si še naprej
želim takega sodelovanja.
Naj se na koncu še pohvalim z letošnjo izvedbo »tradicionalnega slovenskega zajtrka«. Posebnost letošnjega zajtrka je bil med, ki smo ga pridelali sami. Seveda
ob pomoči naših malih čebelarjev, mentorja in šolskih
čebel. Dan pa smo popestrili tudi s petjem Čebelarja.
O vsem tem je nastal zanimiv posnetek, ki si ga lahko
ogledate na spletni strani šole oziroma na: https://youtu.be/9dp2tqKP5IY.
Ravnatelj Andrej Starc

REPORTAŽA SIBOR - INOTHERM Z DRUGEGA TURNIRJA IN
DP V PRIKAZU JU-JITSU TEHNIK – ČRNOMELJ 2019
Člani SIBOR - INOTHERM
so se v nedeljo, 10. 11.
2019, udeležili drugega
turnirja in državnega prvenstva v prikazu ju-jitsu
tehnik – Črnomelj 2019.
Tekma je bila organizirana
v OŠ Črnomelj in turnirja
se je udeležilo sedem klubov in 110 tekmovalcev v
prikazu tehnik.

Barve SIBORJA je na turnirju zastopalo 40 tekmovalcev, ki so tudi dosegli odlične uvrstitve v svojih kategorijah:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Tekma je štela za seštevek 3 tekem prikaza tehnik za
slovenski pokal.

NEŽA LEVSTIK – 2 x 3. MESTO
JAN DIVJAK – 2 x 3. MESTO
TIAN MUŠIČ – 2. MESTO
JAKA ŽAGAR – 3. MESTO
SEBASTJAN LEGAN – 3. MESTO
LARISA ANŽUR – 3. MESTO
ALJAŽ KOŽUH – 2. MESTO
ŽAK BEJTOVIČ – 3. MESTO
LAURA ZAJC – 1. MESTO IN 2. MESTO
SARA DIVJAK – 1. MESTO IN 2. MESTO
TINKARA GOLJA – 3. MESTO
NELI PODLOGAR – 2. MESTO

V ekipni razvrstitvi pa je ŠK SIBOR osvojil pokal za 3.
mesto.
Predsednik SIBOR - INOTHERM
Elvis PODLOGAR

November - december 2019

37

ŠPORT

NOVICE IZ ŠD EXTREM
V ŠD Extrem smo že pošteno zakorakali v jesenski del
futsal sezone. Vsi naši igralci in trenerji vseh starostnih
kategorij so polno zasedeni – med tednom s treningi,
ob vikendih pa z domačimi tekmami in gostovanji.

ČLANI – U15
Člani ŠD Extrem so v 2. SFL nadaljevali z ligaškimi
tekmovanji, vmes pa tudi uspešno nastopali v Pokalu
MNZ Ljubljana in se uvrstili v osmino finala Pokala
Terme Olimia.
V ligaškem delu tekmovanj so v mesecu oktobru in novembru odigrali 7 tekem. V novembru in decembru
so člani odhajali predvsem na gostovanja, v domači
dvorani v Sodražici je bila odigrana le tekma 22. novembra 2019 proti ekipi FK Dobrepolje.

Ekipa U15 tekmuje v kategoriji močnih in kvalitetnih
ekip, v mesecu novembru pa se je okrepila z novimi člani.

MLAJŠE SELEKCIJE
V ekipi U13 za ŠD Extrem tekmujejo predvsem mlajši
tekmovalci – vhodni letniki, z njihovo igro in nastopom
smo v društvu zadovoljni. Ekipo sestavljajo igralci naših
ekip iz Ribnice, Sodražice, Lovrenc Levstik pa prihaja iz
Loškega Potoka. Združena ekipa je obetajoča in z dobrim
in vztrajnim delom lahko v prihodnosti še veliko doseže.
Do sedaj so se udeležili turnirjev v Ribnici, Sodražici,
Kobaridu, Velikih Laščah, Ljubljani in v Škofijah.
Ekipe Extremove šole starostnih kategorij U9 in U11
so se prvih uradnih tekmovanj udeležile v novembru,
trenirajo in pripravljajo pa se v Sodražici, Ribnici, Loškem Potoku, na Blokah in v Loški dolini. Kot pripravo
na tekmovanja so selekcije U9 in U11 odigrale nekaj
medsebojnih prijateljskih turnirjev, v katerih so igralci
izkusili prve tekmovalne korake in začutili tekmovalni
duh. Ni jim šlo slabo, videli smo kar nekaj potez, ki so
spominjale na odraslo igro.
Mlajši (U6 in U7) pridno in vztrajno pridobivajo prva
znanja in osnove igre z žogo. V Loškem Potoku jih vodi
Kristjan Turk. Tudi zanje smo organizirali prijateljske
turnirje, kjer so se izkazali kot pravi igralci. Zadnji je
bil organiziran v mesecu novembru v Loškem Potoku.

V starostni kategoriji U19 v delu zahod se za naslov
najboljšega borijo ekipe KMN Bronx Škofije, Siliko
Fortrade, FSK Stripy iz Škofje Loke, Dlan iz Logatca,
FK Dobrepolje, KMN Oplast in Kobarida in ekipa ŠD
Extrem. Kapetan ekipe U19 je Damjan Knavs iz Loškega
Potoka, ki uspešno in redno igra tudi za člansko ekipo.

Ekipa U17 je trenutno najvišje uvrščena ekipa iz našega društva, saj po sedmih odigranih krogih v času pisanja tega prispevka zaseda 1. mesto. Barve ŠD Extrem
v ekipi zastopajo tudi igralci iz Loškega Potoka: Miha
Car, Maks Debeljak in Lovro Debeljak. Vsi uspešno
nastopajo tudi v višji selekciji (U19) in pri članih.
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ŠD EXTREM NA IZBIRNIH TRENINGIH
V začetku novembra so v športni dvorani v Sodražici
potekali izbirni treningi v starostnih kategorijah U15
in U17 na zahodu. Izbor tekmovalcev in potek treningov je del projekta razvoja mladih kadrov, ki ga strokovno in organizacijsko vodi trenerski odbor KMN pri
Nogometni zvezi Slovenije. Izbirni trening v Sodražici
je potekal pod vodstvom Tadeja Levstka.

Iz ŠD Extrem so bili na izbirne treninge vabljeni:
iz U15: Vid Kranjc, Patrik Korenjak in Aljaž Lovrenčič,
■
iz U17: Kristjan Mohar, Andraž Gregorič in Nik Am■
brožič (golman).
Na izbirne treninge so vabljeni perspektivni igralci
futsala po posameznih starostnih kategorijah, name-
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njeni pa so prepoznavanju in preizkušanju pripravljenosti igralcev in spodbujanju razvoja njihovih talentov. Naši fantje obeh starostnih kategorij so se dobro
odrezali in pokazali svojo pripravljenost.

mu in skladnemu razvoju. Je pa to tudi priložnost za
koristno skupno preživljanje prostega časa.
Hkrati pa igralce, starše in vse občane vabimo tudi, da si
ob petkih zvečer ogledate tekme naših članov v domači
dvorani v Sodražici in zanje skupaj z nami stiskate pesti.
Veseli bomo tudi novih članov v naši pomožni ekipi za
pripravo tekme (redarji, časomerilci, zapisnikarji, medicinsko osebje, ostalo pomožno osebje). Interesenti
se lahko na nas obrnete v času tekem in treningov ali
pa nas kontaktirate na info@sd-extrem.si oziroma na
GSM 041/831-722.

DEKLETA, FUTSAL NI SAMO ZA FANTE!
REZULTATI KAKOVOSTNEGA DELA Z MLADIMI
Prvi vikend v novembru se je v Kidričevem zbrala mlada reprezentanca Slovenije U19 v futsalu. Dokaz, da je
naše delo kakovostno in da dobro delamo z mladimi,
je vpoklic v slovensko reprezentanco v futsalu kategorije U19. Iz ŠD Extrem sta bila vpoklicana igralca Žan
Janež in Miha Car, golman Urban Šilc pa je na čakanju. Žan je član ekipe U19 in uspešno nastopa tudi za
našo člansko ekipo. Mihova matična selekcija je U17,
vendar s svojim talentom in igranjem redno nastopa
tudi za selekcijo U19 in za člane. Urban pa nasprotnikom dela sive lase in brani mrežo selekcije U19. Vsem
v društvu iskreno čestitamo, ponosni smo na njih!

AKTUALNO
V sklopu prireditve ob občinskem prazniku občine
Sodražica je ekipa U15 s trenerjem in pomočnikom
trenerja lanskih državnih prvakov iz našega društva za
svoj uspeh prejela priznanje župana občine Sodražica.
Vsi igralci in njihovi trenerji se ob uspehih in nagradah
zavedajo odgovornosti in dolžnosti, ki jih uspeh prinaša – trdo in disciplinirano delo še naprej in dolžnost,
da športne vrednote z zgledom prenašajo na soigralce
v klubu in v lokalnem okolju. Društvu pa so uspehi
in priznanja dokaz, da je na pravi poti s svojim delom
in da uživa podporo lokalnega okolja, kar daje vsem
v društvu dodatno motivacijo pri opravljanju dela in
prevzemanju odgovornosti.
Z obveščanjem širše javnosti preko medijev, plakatov
in obvestil preko družbenih omrežij (Facebook, Instagram) o članskih in mladinskih tekmovanjih vabimo k navijanju in spodbujanju naših ekip v vseh starostnih kategorijah in k futsalu nasploh čim večje število
navijačev in simpatizerjev. V veliko pomoč ste nam pri
tem starši in skrbniki naših igralcev. Zato vas vabimo,
da spremljate svoje otroke na tekmovanjih in navijate
zanje, saj vključenost staršev v otrokovo športno dejavnost krepi njegovo samozavest in samopodobo ter
prinaša številne pozitivne učinke k njegovemu zdrave-
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V mesecu novembru smo pričeli z vadbo futsala za dekleta. Na prvi vadbi se nam je pridružilo 19 deklet iz
sodraške in okoliških občin, kar dokazuje, da je ekipni
šport za dekleta zaželen in v lokalnem okolju pogrešan. Vadbi se je mogoče pridružiti vsako soboto ob 10.
uri v športni dvorani v Sodražici, potrebujete le dobro
voljo in dvoranske superge za igranje futsala.

DOMAČE TEKME V ŠPORTNI DVORANI
SODRAŽICA V MESECU DECEMBRU
U15:
15. 12. 2019: ŠD Extrem: KMN Bronx Škofije
Vabljeni k ogledu tekem in spodbujanju naših ekip
tudi v prihodnjem letu!
Za vse informacije smo vam na voljo preko naslednjih
povezav:
e- pošta: info@sd-extrem.si
spletna stran: www.sd-extrem.si
Facebook: @sportnodrustvo.extrem
mobilna številka: 041- 831- 722
Besedilo: N. A., foto: ŠD Extrem

Vsem «lanom, sponzorjem,
donatorjem in ostalim se zahvaljujemo
za sodelovanje in podporo.
~elimo vam doāivete boāi«ne praznike,
v letu 2020 pa veliko zdravja,
osebne sre«e, dobre volje
in
športnih uāitkov!

Ekipa ŠD Extrem
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

SEPTEMBRSKO BALINANJE V PODPRESKI
V septembrskih večerih je bilo na balinišču v Podpreski živahno. Otroci so spretno vadili metanje balinarskih krogel, upokojenci so se spretno pripravljali na
tekmovanje. Vendar pa balinanje ni samo enkraten
športni dogodek, marveč je tudi priložnost za večerne
športne aktivnosti, rekreacijo in druženje s prijatelji.

Po nekajurnem tekmovanju je bil rezultat sledeč:
V nedeljo, 22. septembra,
smo v KŠD Draga organizirali
tekmovanje
v balinanju ekip na balinišču v Podpreski. Ta
dogodek organiziramo v
jesenskih dneh že več let
zaporedoma. Tokrat so
balinale naslednje ekipe:
TRIO GUŠTI, DU DRAGA, KŠD DRAGA in
PODPRESKA. Naš zvesti
spremljevalec balinanja
in naš športni pobudnik v
KŠD Draga Miha Poje se
je odločil, da balina vsaka z vsako ekipo. Mi pa
Miha zmeraj poslušamo.
In tako se je balinarski
boj pričel.
Balinarji so zelo spretno
balinali. Navijači smo namenili spodbudne besede
prav vsaki ekipi in vsako
bližanje smo vneto opazovali. Ob določenih situacijah smo se tudi iskreno
nasmejali. In ravno v tem
je čar »domačega« balinanja. Sproščeno vzdušje in
prijazne besede so bile del našega srečanja. Tekmovalce smo pogostili s toplim obrokom, ki ga je skuhala
naša Mateja Muhič, ki ne upravlja samo s prihodki in
odhodki našega društva, ampak tudi kuharsko žlico
obrača tako, kot je treba.
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1.
2.
3.
4.

MESTO: DU Draga
MESTO: Podpreska
MESTO: TRIO Gušti
MESTO: KŠD Draga

Čestitamo vsem balinarjem in vsem ekipam za dosežena mesta.

V boju za najboljšega balinarja
smo se pomerili vsi člani ekip.
Najbolj natančen in spreten pa
je bil balinar TONI PANTAR. Iz
srca mu čestitamo za naziv naj
balinar in mu želimo še veliko lepih balinarskih dogodivščin.
Hvala vsem za pomoč na balinarski dan. Uspelo nam je. Izpeljali smo ga tako, kot je treba.
Za KŠD Draga
predsednica Nevenka Dražetić

Odmevi

LOKALNO

OBNOVLJENA POHODNA POT V JAZBINO – ŠEGOVA POT
Na lepo sončno soboto, 26. oktobra 2019, je v Loškem
Potoku potekala skupna markacijska delovna akcija
društev MDO Ljubljane. Meddruštveni odbor planinskih društev Ljubljane, ki združuje 47 planinskih
društev v ljubljanski regiji in širše in katerega član je
tudi Planinsko društvo Loški Potok, je sestavljen iz več
odborov. Eden izmed njih je odbor za planinska pota,
ki je na pobudo markacista Mirana Moharja organiziral markacijsko akcijo na Šegovi poti. Akcije se je
udeležilo 13 markacistov in prostovoljcev. Sodelovali
so markacisti iz PD Loški Potok, PD Ribnica, PD Velike Lašče, PD Mercator in PD Krim. Razdeljeni v 4
ekipe so pot očistili podrasti in padlih vej. Obnovili so
stare markacije in narisali nove. Odstranjenega je bilo
tudi veliko padlega drevja. Delovna akcija je trajala 8
ur, skupno pa so fantje in dekleta opravili 104 ure prostovoljnega dela.

Magdi Stritar, vodja OPP pri MDO PD Ljubljane

9. POHOD PO PASTIRSKIH STEZICAH TRAVNIKA!
Po zabavnih dneh se prileže rekreacija tudi za vse
ljubitelje narave in dobre družbe.
Gostilna »PRI KAPCU« v Loškem Potoku organizira že deveti tradicionalni pohod PO PASTIRSKIH
STEZICAH TRAVNIKA, ki bo dne 4. 1. 2020 ob
09.00 uri izpred gostilne (prvo soboto v mesecu
januarju). Pot je srednje težka in traja cca 4–5 ur,
zato se je potrebno primerno opremiti.
Pohod je voden in na lastno odgovornost!
Štartnina 6,00 EUR!
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b r 2019
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20199

Za okrepčilo in dobro voljo bo poskrbljeno med
potjo in na cilju. (Na ranču KAPUNA ali v primeru
slabega vremena v gostilni udeleženec dobi topli
obrok in čaj.).
LJUBITELJI NARAVE IN DOBRE DRUŽBE,
VABLJENI!
Gostilna »PRI KAPCU« pa vsem skupaj ŽELI
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER SREČNO in
ZDRAVO NOVO LETO 2020!
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15. SREČANJE MOTORISTOV MK HOLCARJI V LOŠKEM POTOKU
Leto je naokoli in
spet je prišel na
obisk september.
Za naravo se je počasi bližal počitek,
za nas Holcarje pa
priprave na srečanje motoristov. Za
naše otroke september predstavlja
začetek novega šolskega leta, pot do
novih odkritij in
zmag. Tako kot vsako leto smo tudi letos MK Holcarji
mesec september začeli z varovanjem naših otrok na
poti v šolo in domov. Za varovanje je posebej zaslužen naš član Stane Modic, ki otroke budno spremlja
pri prečkanju ceste. Motoristi se še posebej zavedamo,
kako smo ranljivi na cesti in kako hitro nas vozniki
spregledajo. Zavedamo se, da povečana previdnost ali
kakršnokoli osveščanje voznikov o otrocih, motoristih
ali kolesarjih na cesti vsekakor pripomore k povečanju
varnosti v prometu. Zatorej bodite vedno pozorni na
cesto, nikoli ne vemo, kdaj lahko na cesto skoči otrok,
pripelje motorist ali kolesar.
Kljub vsem težkim
pripravam in iskanjem gostujočih
na prireditvi smo
le nekako prišli do
reševalca, ki nam
je prikazal delovanje defibrilatorja
in pa snemanje čelade ponesrečencu
na motorju. Žal pa
nismo dobili gospoda župnika. Opravičujemo se vsem, ki so pričakovali tradicionalni blagoslov in so želeli svoje jeklene
konjičke blagosloviti.
Srečanje motoristov je letos drugič zapored potekalo v
industrijski coni Mali Log. Holcarji smo kljub hladnim
temperaturam (bližina ničle) že zgodaj zjutraj pripravili
prostor za obiskovalce, saj je bilo na vidiku sonce in lepo
vreme. Motoristi so se začeli zbirati po 10. uri. Skladno s
tradicionalnim blagoslovom pa ni bilo tudi žegnanja od
zgoraj; ne boste verjeli, imeli smo sončno vreme.
Ob 13. uri smo imeli predstavitev uporabe defibrilatorja s strani ZD Ribnica, in sicer nam je na pomoč
priskočil reševalec Jaka Ilc. Zavedati se moramo, da nikoli ne vemo, kdaj bomo sami rabili pomoč ali kdaj bi
lahko nekomu rešili življenje. Najverjetneje bomo ohranili to tradicijo in drugo leto ponovno pripravljamo
obnovitveno predstavitev, ki se je lahko udeležijo vsi,
ki jih to zanima. Vstop je kot vedno prost.
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Prireditev je trajala do večernih ur, ko smo holcarji
zaključili z delom, pospravili konjičke v garaže in odšli
v toplo posteljo. Lepo vreme je pritegnilo številne motoriste, vsega skupaj se je izmenjalo 100 motorjev, ki
so se zadržali krajši ali daljši čas. Omenim lahko, da so
bili naši člani pridni, da so med letom pridno obiskovali klube ter zastopali naše barve in Loški Potok širom
po Sloveniji in tudi izven njenih meja, zato je veliko
moto klubov vrnilo obisk.

Na koncu se zahvaljujem vsem obiskovalcem, motoristom, članom MK Holcarji, moto klubom, sponzorjem,
donatorjem, Občini Loški Potok, gasilcem PGD Travnik, PGD Mali Log in PGD Hrib za rento miz, Jožetu
Žagarju za super lokacijo in vsem ostalim, ki so pripomogli k organizaciji srečanja, pa morda zgoraj niso
navedeni.

Srečno in varno na poti ter obilo uspešno prevoženih
kilometrov.

Mojca Bojc, blagajničarka kluba MK Holcarji
Foto: Mojca Bojc
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14. VETERANSKI POHOD OZVVS RIBNICA
Skoraj petdeset pohodnikov se je v soboto, 14. septembra
2019, zbralo ob robu gozda v Grčarskih Ravnah. Že navsezgodaj nas je pozdravilo sonce in nas spremljalo ves
dan. Srečanja oziroma veteranskega pohoda so se poleg
domačih članov in članic udeležili še posebej dobrodošli
pohodniki iz OZVS Domžale, Grosuplje, Kočevje, Šmartno - Litija, Vrhnika - Borovnica in pokrajinski predsednik
ZVVS Janez Gregorič. Med vpisom na seznam udeležencev smo vse pohodnike pogostili s sladko dobrodošlico in
jutranjimi okrepčili. Preden smo krenili na pot, je vse prisotne pozdravil Franc Mihelič, predsednik OZVS Ribnica.
Zahvalil se jim je za udeležbo in poudaril, da ima pohod
izobraževalni značaj, saj želimo pohodnikom predstaviti
naše kraje in zgodovino tega območja. V nadaljevanju pa
je vodja pohoda Jože Klun na kratko predstavil potek pohoda, ki se je začel v Grčarskih Ravnah in nadaljeval proti
Grčaricam, nato naprej do Konfina in nato po drugi poti
spet nazaj do Grčarskih Raven. Pot je dolga cca 9 kilometrov. Povedal je še, da je pohod razdeljen na tri tematska
področja, in sicer:
1. tajna skladišča orožja iz osamosvojitvene vojne 1991 v
Grčaricah
2. zgodovina Grčaric in boji partizanov s plavogardisti
3. grobišče Konfin

In že so pohodniki krenili na pot po makadamski cesti ob
robu gozda iz Grčarskih Raven do Grčaric, kjer je bil prvi
postanek. Ob obeležju tajnega skladišča v Grčaricah nam je
obrazložitev podal major slovenske vojske v pokoju, Albin
Mikulič. Povedal je, da je bila konec aprila 1990 v Beogradu
na seji vojnega sveta sprejeta odločitev o razorožitvi TO v
vseh republikah Jugoslavije. V Sloveniji je JLA odvzela
predvsem tisto orožje TO, ki je bilo v vojašnicah, drugo
pa le delno, saj je TO ustavila odvzem orožja iz svojih
skladišč tam, kjer je bilo to mogoče. V Grčaricah sta bili
dve tajni skladišči orožja, in sicer pri Albinu Mikuliču in
Miranu Košmrlju, kjer sta tudi postavljeni spominski
obeležji. Po končani obrazložitvi smo pot nadaljevali do
središča vasi in se ustavili pri hiši s spominsko ploščo v
spomin na boje partizanov s plavogardisti (četniki) v letu
1943. Zgodovino Grčaric nam je podal zgodovinar Primož
Tanko. Vas Grčarice leži na obrobju kočevske občine in
je tesno povezana s šeststoletno zgodovino kočevskih
Nemcev. V 14. stoletju so Ortenburžani v Grčarice oz. na
celotno Kočevsko naseljevali nemške kolonialiste. Med
vpadi Turkov je bila vas večkrat napadena in zato močno
opustošena. Razpad Avstro-Ogrske je Nemce prizadel,
postali so manjšina v novi državi, Kraljevini Jugoslaviji.
Konec leta 1941 so se kočevski Nemci izselili iz Grčaric.V
nadaljevanju nam je Primož Tanko predstavil še boje
partizanov s plavogardisti. Slovenski četniki, imenovani
tudi plavogardisti, so bili slovenski pripadniki četnikov,
gverilskih enot, ki so v drugi svetovni vojni nastale iz
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poražene jugoslovanske vojske in
delovale v okupirani Jugoslaviji.
Slovenskim četnikom je poveljeval
Karl Novak, njegov nadrejeni pa je bil Draža Mihailović,
vodja jugoslovanskega četniškega gibanja. Vsega skupaj je
na Slovenskem med vojno delovalo 300 do 600 četnikov,
večina kot obveščevalcev in diverzantov. Partizani so
četnike v Grčaricah odločilno porazili v dneh od 8. do 10.
septembra 1943. Našemu zgodovinarju smo se po izčrpni
in strokovni obrazložitvi zahvalili in že smo pot nadaljevali
proti Konfinu. Ta del poti je bil dolg dobre tri kilometre in
se je po gozdu vzpenjal po vijugasti makadamski cesti. Ob
cesti opozarja na Konfin informativna tabla kot spomin in
opomin na dogodke v letu 1945. Z makadamske ceste smo
se po markirani stezici spustili do grobišč Konfin I in II.
Ob grobišču Konfin I nam je zgodovinar Primož Tanko
obrazložil dogodke. Povedal je, da so iz centralnih zaporov
OZNE v Ljubljani 24. junija 1945 odpeljali večje število
vojnih ujetnikov. Pričevanja prebivalcev Rakitnice so
nakazovala, da so prav na ta dan v jami Brezno pri Konfinu
usmrtili večjo skupino ljudi, med njimi tudi ranjence in
bolnike. Leta 2010 so po odredbi preiskovalnega sodnika
raziskovalci Inštituta za sodno medicino s pomočjo
jamarjev specialne enote slovenske policije v Breznu pri
Konfinu izkopali posmrtne ostanke najmanj 62 oseb.
Inštitut za sodno medicino je potrdil identifikacijo žrtev
in nekaj družin je pokopalo identificirane svojce. Večina
se je odločila za skupen pokop. Po končani obrazložitvi
smo se vrnili na makadamsko cesto, ob kateri nas je že
čakala obložena miza. Posladkali smo se s krofi, ki jih je za
nas spekel in doniral Boris Žulj iz Pekarne in slaščičarne
Žulj iz Ribnice. Pohodniki so se osvežili še z grozdjem,
sokovi in drugimi napitki. Za dobro voljo je poskrbel tudi
harmonikar Kirma, ki so ga pripeljali s seboj člani OZVVS
Šmartno - Litija. V dobri družbi smo tudi veselo zapeli.
Pohod pa se tukaj še ni končal, morali smo narediti še
nekaj kilometrov do cilja. Zadnji del poti je potekal delno
po makadamski cesti v smeri proti Rakitnici, po dveh
kilometrih pa smo zavili na široko urejeno gozdno vlako,
po kateri smo se vrnili na izhodišče v Grčarske Ravne. Tudi
tukaj ni šlo brez harmonike in pesmi, saj so bili pohodniki
ves čas dobro razpoloženi, pa tudi nekaj peciva in pijače
je ostalo, da smo se še malo okrepčali. Okrog pol dveh
popoldne smo se posedli v avtomobile in se skozi Rakitnico
odpeljali v središče Dolenje vasi do gostilne Tina, kjer smo
naredili še skupinsko fotografijo. Pohod smo zaključili z
malico, nazdravili s kozarcem rujnega in zapeli ob zvokih
harmonike. Na koncu sta se predsednik združenja OZVVS
Ribnica in vodja pohoda vsem pohodnikom še enkrat
zahvalila, da so se odzvali našemu vabilu. V nadaljevanju
sta jih povabila še na otvoritev spominskega obeležja iz
vojne za Slovenijo, ki je postavljeno v Ortneku. Dogodek
je bil konec oktobra, uradno vabilo pa so združenja vojnih
veteranov dobila naknadno. Vse pohodnike pa sta že
vnaprej povabila na 15. pohod ribniških veteranov, ki bo
kot vedno drugo soboto v septembru. Da je pohod res
dobro uspel, se zahvaljujemo zgodovinarju Primožu Tanku
in podpredsedniku OZVVS Ribnica Albinu Mikuliču
za podane obrazložitve in vsem, ki so nam posladkali
dan in poskrbeli, da nismo bili žejni. Zahvaljujem se tudi
soprogi Mileni za pomoč pri celotni organizaciji pohoda in
pogostitvi pohodnikov.
Vodja pohoda Jože Klun
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MNENJE BRALCA: RAZMIŠLJANJE
O tem, kakšen je bil odnos Italijanov, še posebej fašistov
do Slovencev v Italiji že v začetku prejšnjega stoletja,
obstaja ogromno pričevanj, zgodb in zgodovinskih člankov. Po prvi svetovni vojni si je Italija s pomočjo mednarodne politike prisvojila velik del Primorske, kjer so
takoj prepovedali slovenski jezik, zaprli slovenske šole,
prepovedali verske obrede v slovenščini, preganjali slovenske duhovnike, učitelje in nasploh vse, ki so jim nasprotovali, spreminjali slovenske priimke, zapirali vse, ki
so se javno postavili v bran svojim slovenskim koreninam in maternemu jeziku. Mučenje in pobijanje sta bila
v boju proti slovenstvu pogosta in legitimna metoda. V
začetku druge svetovne vojne so italijanski fašisti začutili priložnost za povečanje svojega ozemlja. Tako sta si
Hitler in Mussolini razdelila Slovenijo. Italijanom je na
območju Slovenije pripadla tako imenovana Ljubljanska
pokrajina, kamor je spadalo tudi širše področje današnje
občine Loški Potok. Že takoj na začetku okupacije našega ozemlja so vpeljali metode poitalijančevanja okupiranega prostora.
V uvodu sem želel spomniti, po kaj in zakaj so prišli Italijani na slovensko ozemlje, kajti iz članka gospoda Mihiča na 34. strani prejšnjih Odmevov sem razumel, da je
na našem ozemlju v času druge svetovne vojne potekala samo krvava komunistična, boljševistična revolucija,
katere brezbožni pripadniki so brezobzirno maltretirali
miroljubne verne ljudi, ki so se bili primorani obrniti po
pomoč k italijanski komandi, rešiteljici ljudstva izpod
rdečega terorja. Kljub temu da ni moj namen polemizirati o članku, sestavljenem iz posameznih, iz vsebinskega
in časovnega konteksta iztrganih citatov, bi rad popravil
samo nekaj očitnih netočnosti in pomanjkljivosti, na katerih avtor gradi svoje pisanje.
1) V članku je navedeno, da je tako za streljanje talcev v
Sodolu (ki jih, mimogrede, ni bilo 14, temveč 18) in za
požig Travnika kriva partizanka, ker je ustrelila italijanskega poročnika, ki je z enoto korakal po cesti v Sodolu.
Takole pa dogodek opisuje Karl Mikulič v svoji knjigi
»Občina Loški Potok v borbi za osvoboditev in lepše
življenje«. Najprej na strani 127 v povzetku iz italijanskih
poročil štabu: »… Drugi dan, to je 30. julija 1942 opoldne,
so enote dosegle črto Jelenji vrh, en kilometer zahodno
od Retij do Bele Vode. Enote so poročale, da so izvidniki
iz drugega polka južno od Velike kavke izsledili in uničili
4-člansko partizansko patrolo, četa iz prvega bataljona
prvega polka pa se je v Mošnevcu spopadla s skupino
partizanov. Padlo je 12 partizanov.« Malo naprej pa
zapiše: »… druga četa prvega grenadirskega polka, ki so
jo poslali naprej v Jelenov Žleb, je poročala, da je zaplenila
sanitetni in obveščevalni material, ki ga še preučujejo.
Medtem je drugi grenadirski polk uničil 13 barak in
4-člansko partizansko patrolo. V spopadu je padel
podporočnik Dalmazzo. Ubila ga je Marija Glad …« Nato
pa še na strani 133 opiše dogodke po lastnem spominu:
»… 30. julija 1942 so Italijani zasedli vas Travnik. Nato
so šli v strelskih vrstah čez Suhi vrh proti Ravnicam.
Manjša skupina partizanov je izdelala načrt, da se prebije
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čez cesto v Mošnevec. Naleteli so na Italijane, ki so v
strelcih hodili po gozdu. Spomnim se treh partizanov,
politkomisarja bataljona Ivana Rozmana, Vinka Barage
iz Ige vasi in še enega, ki so bili v omenjeni skupini in so
se rešili iz obkolitve. Povedali so, da se je Marija približala
italijanskemu oficirju in ga ustrelila. Tudi ona je bila
ranjena. Italijani so jo ujeli in strašno mučili, nato pa ubili
z gorjačami. Marijo so po vojni odkopali in odpeljali v
njen rojstni kraj Gladloko …«
Na »pomembno« nerešeno vprašanje, ali je partizanka
ravnala po svoji presoji ali ji je to kdo ukazal, ki ga g. Mihič postavlja v svojem članku, se iz navedenih podatkov
kar sam od sebe ponuja odgovor: Marija Glad je ustrelila
italijanskega podporočnika po lastni presoji v neposrednem medsebojnem spopadu. Podporočnik je bil namreč vodja oddelka okupatorske vojske, ki je sodelovala
pri okupaciji slovenskega ozemlja in ogrožala življenje
vseh, ki se z okupacijo ter cilji in metodami okupatorske
vojske, uničevanjem domovine in prisvajanjem njenega
ozemlja niso strinjali.
2) G. Mihič v nadaljevanju kot argument uporabi tudi
trditev, da je Marija Čepon - Mimica s tem, ko je v jami
na Ogenjci postrelila svoje soborce, prelomila Hipokratovo prisego. Tudi ta trditev ne drži. Bolničarka Mimica namreč Hipokratove prisege ni mogla prelomiti, saj
je nikoli ni sprejela. Ni bila namreč niti zdravnica niti
medicinska sestra. Po sili razmer in lastnem prepričanju
je mlado dekle postalo partizanska bolničarka, ki je skrbela, da so bili ranjenci v okviru možnosti siti in da so
bile vsaj za silo oskrbljene njihove poškodbe. Kljub svoji
mladosti pa je morala sprejeti težko odločitev. Ali se predati na milost in nemilost okupatorju, katerega metode
postopanja z ujetniki in njihov konec so bili znani, ali pa
vsem skupaj prihraniti trpljenje in skrajšati agonijo, ki jih
je čakala pred zanesljivo smrtjo. V obeh primerih bi končali enako. Res pa je, da takrat še nihče ni vedel, da bo
Italija že v dobrem letu kapitulirala, kar ni nepomembno
dejstvo pri takšnih odločitvah.
3) Gospod Mihič v dogodkih pri Ogenjci ne vidi kolaboracije, kar utemeljuje: »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.«
Če prav razumem dogodke pred in med 2. svetovno vojno in po njej, se je leta 1941 zgodila okupacija slovenskega ozemlja s strani italijanske in nemške armade (Hitler
je v Mariboru rekel: Naredite mi to deželo spet nemško!)
in dogodki v letih 1941 in prvi polovici 1942 med ljudmi
na terenu še niso kazali resnih znakov državljanske vojne, ki pa se je počasi razplamtela in potekala istočasno z
osvobodilno vojno z italijansko in nemško armado.
Dogodki v času roške ofenzive so potekali v okviru
osvobodilne vojne, saj so bili okupatorji tisti, ki so
požigali, pobijali, kradli, prepovedovali slovenščino ter
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slovenske časopise in knjige, pošiljali ljudi v zapore ali pa
v internacijo že zaradi trganja plakatov z Mussolinijevimi
slikami ali protislovenskimi parolami. In ljudje, ki so bili v
glavnem daleč od kakršne koli pripadnosti boljševiškemu
socializmu, so se temu uprli in se borili predvsem za svojo
domovino, svoje domove, svoje življenje in življenja svojih
otrok. Branili so svoje korenine in svojo zemljo. Borili so
se tako verni kot neverni, tako delavci kot kmetje. Tik
pred omenjeno ofenzivo pa se je v Loškem Potoku kot
prva v Sloveniji ustanovila bela garda pod vodstvom
župnika in kaplana. Omenjenima pa ni bilo toliko za
vse prej omenjene vrednote kot predvsem za uničenje
»krivoverskih« rdečih band, pa čeprav v sodelovanju z
okupatorji domovine. In takrat je prišlo do kolaboracije
in državljanske vojne tudi širše. Za besedo kolaboracija
najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika dva
pomena, in sicer: v splošnem pomeni sodelovanje,
za okupirano prebivalstvo pa pomeni sodelovanje
z okupatorjem. Kolaboracija je torej sodelovanje z
okupatorjem, kar pomeni, da je bila rezultat kolaboracije
tudi izdaja svojih soborcev, ranjencev v jami, s strani
Senčarja kot tudi izdaja položaja te jame. Ne nazadnje
pa je bila kolaboracija tudi obveščanje okupatorja o tem,
koga je potrebno odstraniti in koga ne.
4) Ko avtor v svojem članku skuša dokazovati krivdo za
takratne razmere s številom mrtvih, uporablja za Loški
Potok napačne številke. Pri nas je bilo med drugo svetovno vojno ubitih najmanj 400 ljudi, od tega okrog 250
na strani belogardistov in približno 150 na partizanski
strani. Tukaj so upoštevane vse žrtve, tako v taboriščih
in neposrednih bojih kot tudi ustreljene ali kako drugače
usmrčene. Po podatkih takratne ravnateljice Mete Lesar je bilo ob koncu vojne v šoli preko 100 učencev brez
očetov (od nekaj manj kot 500). Ob tem pa nas gospod
Mihič »potolaži« še s tem, da pa pri Ogenjci ni padel noben Potočan. Ne upošteva pa dejstva, da so bili dogodki
samo del nekega drugega širšega dogajanja, roške ofenzive, v kateri je bilo v nekaj dneh ubitih in odpeljanih v
internacijo ali zaprtih kar nekaj desetin ljudi, predvsem
Potočanov.
5) Tudi v povezavi z Ogenjco g. Mihič ne more mimo
povojnih pobojev in odgovornosti zanje. Res je, tako
povojni poboji kot množični poboji med vojno na obeh
straneh, torej na beli in rdeči strani, so civilizacijsko nesprejemljiv zločin in zavržna dejanja, ki pa jih moramo
kljub temu gledati skozi kontekst časa in dogajanja, v katerem so se zgodili. Tako je potrebno iskati tudi krivce za
te dogodke, ki jih bomo danes zelo težko našli. Mnogo
laže bi bilo pred nekaj manj kot 30 leti, ko je takratno
oblast kot pionir DEMOSA in SKD soustvarjal tudi g.
Mihič. Ali ne bi lažje prišli do krivcev, ko je bilo živih
še precej aktivnih udeležencev tistih dogodkov tako z
ene kot z druge strani? Pa se kaj takega ni zgodilo. Danes iskati odgovornost in pričakovati spravo od ljudi, ki
tistih časov niso doživeli ali pa so bili še premladi, da bi
nanje vplivali, je le mešanje megle, ki brezplodno razdeljuje ljudi.
Čeprav so Potočani že takoj po vojni v glavnem premogli
dovolj inteligence, človečnosti, zmožnosti premagovanja
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krivic in vsiljenega občutka manjvrednosti za to, da so se
toliko spravili med seboj, da so lahko s skupnimi močmi
ponovno vzpostavljali »normalno« življenje v kraju, je
dokončno spravo vedno znova oteževalo nekaj skrajnežev zmagovalne strani vse do osemdesetih let prejšnjega
stoletja. Dejstvo je tudi, da so bili ljudje iz »ta belih hiš«
še posebno prvih 20 let po vojni velikokrat onemogočani
tako v poklicnem kot tudi zasebnem in družbenem življenju. Da je dokončna sprava med udeleženci dogodkov
med drugo svetovno vojno skorajda nemogoča, govori
tudi naslednji dogodek, ki sem mu bil priča. Okrog leta
1998 sta se v gostilni, potem ko sta skupaj obdelovala dogodke med drugo vojno, po nekaj popitih rundah
stepla dva možaka, stara preko 70 let. Na koncu, ko smo
ju ločili, je eden zabrusil drugemu: »Še premalo smo vas
potolkli.«
Če pa je sprava med tistimi, ki so dogajanje med drugo
vojno doživeli in nanj vplivali, nemogoča in zamujena,
je med nami, ki te vojne nismo doživeli, nepotrebna, saj
nismo in ne moremo biti krivi niti za posledice državljanske vojne niti za povojne ali kakršne koli druge poboje.
Po mojem prepričanju namreč potomci niso odgovorni za dejanja svojih prednikov. Kljub temu pa je dejstvo,
da so ravno potomci tistih, ki so se znašli na »napačni
strani«, morali zaradi takšnih in drugačnih postopanj in
odločitev svojih prednikov marsikdaj trpeti zaničevanje,
šikaniranje in onemogočanje.
6) G. Mihič je v svojem članku za prikaz skorajda negativne vloge delovanja partizanov za zmago nad okupatorjem uporabil enostransko prikazovanje dejstev,
čudnih zaključkov in selektivno uporabo dogodkov iz
tistega časa. Ker ni namen tega pisanja zgodovinska analiza delovanja partizanov in belogardistov, za kar nimam
niti želje niti znanja, se bom ustavil samo še ob eni trditvi
v obravnavanem članku. Na koncu avtor zapiše: »Tragedija partizanskega upora pri Ogenjci nikakor ne more
biti prispodoba dileme »upor ali kolaboracija«. Omenjena
tragedija res ne more biti prispodoba takšne dileme, kajti
ta dilema takrat ni obstajala niti pri ljudeh na Ogenjci
niti pri ostalih ljudeh, ki so se v obrambi svoje domovine, svojih korenin in svojega jezika ne glede na posledice
uprli okupatorju – italijanski vojski do dokončne zmage in prevzema oblasti. Prav tako te dileme ni bilo pri
ljudeh, ki so se za obrambo domovine in uničenje brezvernih rdečih banditov povezali z okupatorjem, ki naj bi
jim po svoji zmagi kot zahvalo za sodelovanje prepustil
oblast. Tragedija pri Ogenjci je v resnici prispodoba vsega, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno: človečnosti, medsebojnega sodelovanja, ljubezni do domovine
in maternega jezika, pomoči sočloveku, žal pa tudi okupacije, maltretiranja, brezsramnega izdajstva in kolaboracije. Vse našteto, razen izdajstva naroda in kolaboracije, ki se je je poslužilo samo belogardistično vodstvo,
ter okupacije slovenskega ozemlja, pa seveda velja tako
za večino rdečih kot tudi za večino belih udeležencev.
Obramba svoje domovine, svojih korenin, maternega jezika in svobode naroda pa je vrednota že sama po sebi ne
glede na število žrtev.
Vlado Mohar
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CIRIL DEBELJAK, PO DOMAČE GREGEC:
GLAŽUTA – »PEKEL« NA ZEMLJI
NADALJEVANJE
GOZDARJI IN LOGARJI, UPRAVLJAVCI GOZDA
Glavna uprava kočevskih gozdov je bila v Kočevju,
nameščena v kočevski graščini. Celoten gozdni kompleks
pa je bil razdeljen po gozdnih okoliših, ki so jih imenovali
»revirji«. Vsak revir je imel svojo gozdno upravo. Gozdne
uprave so bile v Kočevju, Soteski, Grčaricah, Dragi in
Glažuti. Meja med gozdnima upravama Glažuta in
Draga je šla po grebenu Debelega vrha in Goteniške
gore in po njem je bila zgrajena jahalna steza, ki so jo
imenovali »raitštag«. Vsaka gozdna uprava je imela na
čelu gozdarja (forster), ki pa so ga v dialektu imenovali
»fešnar«. Poleg njega so bili tam zaposleni (odvisno od
velikosti gozdnega okoliša) še dva do trije logarji, ki so
bili obenem tudi lovski čuvaji. Gozdna uprava je bila
pristojna za gospodarjenje z gozdom. Drevje za posek
so odkazovali tako, da so posamezna drevesa žigosali s
posebnim žigom. Ko je bil les posekan in pripravljen za
prevoz na lesni obrat, pa so logarji izvršili meritev lesne
mase, da so ugotovili, koliko m3 je lesa. Od tega je bilo
odvisno tudi plačilo sekačem, saj so jih plačevali »od
kubika« po vnaprej dogovorjeni ceni. Vsak tako izmerjen
hlod so logarji s posebnim žigom ponovno žigosali. Lesa,
ki ni bil primeren za odkup oziroma prevoz (škart), niso
merili in je ostal v gozdu, dokler ni strohnel. Za takšen les
gozdni delavci niso dobili plačila. Logarji so bili zadolženi
tudi za spremljanje delovanja sekačev, tesačev, oglarjev
in ostalih delavcev v gozdu. Morali pa so poskrbeti tako
za pogozdovanje posekanih oddelkov kakor tudi za
vzdrževanje gozdnih cest. Skrbeli so tudi za divjad. Po
gozdovih gozdne uprave Glažuta je bila predvsem visoka
divjad, pretežno medvedi in jelenjad. Srne in zajci so se
v glavnem zadrževali na obrobju naselja in gozdnih jas
po nižini. Tu pa tam sta se pojavila tudi jazbec in lisica.
Občasno pa so v te gozdove preko Gorskega kotarja
prihajali tudi volkovi, še posebej takrat, ko jim je v
Bosni in Gorskem kotarju zmanjkalo hrane. Tako so
se v okolici Glažute volkovi zadrževali kar nekaj let po
prvi in tudi po drugi svetovni vojni. Od pernatih živali
je bilo veliko jerebic, divjih kokoši in divjih petelinov
»ruševcev«. Lov je bil rezerviran samo za gozdarja in
logarje ter njihove goste, ki so pogosto prihajali tudi iz
Nemčije, kjer je bival knez Auersperg, lastnik teh gozdov.
Za opazovanje in odstrel so si na drevesih naredili tako
imenovane »štante«, to je male lesene kabine, v katerih
je bilo prostora za par lovcev. Hranili so v glavnem samo
medvede, za kar so določili tako imenovana »mrhovišča«,
kamor so vozili stare konje in jih tam ustrelili ter pustili,
da so prišli medvedi. Za drugo divjad je bilo po gozdu
zelo malo krmišč, zaradi česar se je ta divjad v zimskem
času premaknila nižje v bližino naselja.
ŽIVLJENJSKI POGOJI
Pogoji za življenje in delo v Glažuti so bili zelo slabi.
Knezu Auerspergu in njegovi upravi v celoti je bilo
predvsem važno ustvariti čim večji dobiček, zato niso
vlagali v življenjske in delovne pogoje svojih zaposlenih.
Opisal bom, kakšni so bili stanovanjski in delovni pogoji
v Glažuti v času pred drugo svetovno vojno. Gozdarjeva
hiša (št. 3 in 4 na skici), ki je bila zidana, je bila zgrajena
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v obliki dvojčka z dvema vhodoma. Večje stanovanje v
njej je imelo več prostorov, od katerih je eden služil kot
pisarna, nekaj jih je bilo rezerviranih za goste, ostale
pa so uporabljali člani gozdarjeve družine. V manjšem
stanovanju v isti hiši, ki je imelo svoj vhod, pa je prebival
logar Šafer z družino, za njim pa logar Šturm. Hiša
žagovodje Martinčiča (št. 2 na skici) je bila enonadstropna
in ravno tako zidana iz kamenja. V pritličju je bilo
polovico prostora namenjeno za pisarno in ekonomat,
druga polovica so bili dnevni prostori njegove družine. V
nadstropju pa so bili nočni prostori Martinčičeve družine,
dva prostora za učiteljičino stanovanje in en prostor, ki je
služil kot učilnica šoloobveznih otrok. Tudi Lacknerjeva
hiša (št. 6 na skici) je bila zidana. V prvem nadstropju
je bilo stanovanje logarja Lacknerja, v pritličju pa je bila
polovica prostorov namenjenih Lacknerjevemu hlevu,
ki je imel vhod z zadnje strani hiše. Od druge polovice
pritličja pa sta bili dve sobi namenjeni stanovanju
Oberstarjeve družine in ena stanovanju Grbčevih. Velika
hiša (št. 7 na skici) je bila enonadstropna zidana zgradba z
mansardnimi stanovanji nad prvim nadstropjem. Bila je
največja stanovanjska stavba v naselju. V njej je stanovalo
okrog 10 družin in še nekaj samskih delavcev. Zidano
pritličje sta imeli tudi samostojni zgradbi za gozdarjevo
in logarjevo živino. Nad pritličjem pa je bilo izvedeno
pokritje z leseno konstrukcijo, kamor so spravljali seno.
Lesena baraka (št. 9 na skici), v kateri so bila delavska
stanovanja, je bila postavljena v obliki vrstnih hiš, soba
do sobe, za okoli 10 družin. Vsaka soba je imela po eno
okno, ki je gledalo na cesto. Na zadnji strani barake so
bila ta stanovanja povezana s hodnikom po vsej dolžini,
pokritim s streho in širokim okrog 2 m. Na ta hodnik
so se odpirala vhodna vrata stanovanj oziroma sob. Na
drugi strani hodnika, nasproti zadnji steni stanovanj, so
bile postavljene drvarnice za vsako stanovanjsko enoto,
za njimi pa je imela vsaka stanovanjska enota še svojo
zelenjavno gredo. Dostop v drvarnico in na zelenjavno
gredo je bil iz pokritega hodnika. Posebna konstrukcija
pa je bila lesena baraka, imenovana »kisofen« (št. 10 na
skici). Bila je kvadratne oblike, s stranicami dolžine cca
20 m. Zgrajena je bila iz zelo močnih tramov z zidanim
samo delom pritličja. Odprt hodnik z zbito zemljo na tleh
je po celi dolžini ločeval stanovanjske prostore od hlevov
in senikov. Vsi prostori so bili v pritličju. Nad njimi je
bila močna lesena konstrukcija z med seboj poveznimi
tramovi, ki so nosili veliko leseno streho. Vsa konstrukcija
je bila močno okajena od dima, saj so bile kovinske dimne
cevi iz stanovanjskih prostorov speljane v podstrešje
objekta, ne pa tudi skozi streho na prosto, tako da je leseno
konstrukcijo prekrivala tudi več kot 1 cm debela plast
katrana. V tej baraki sta bila 2 hleva za konje, vsak za dva
para konj. Med hlevi in seniki so bile sobe za stanovanja
delavcev in voznikov, velike med 10 in 12 m2. Vhod na
eni strani hodnika skozi objekt je bil namenjen za konje
in ljudi ter odvoz na »gnojak«, ki je bil na desni strani
pred tem vhodom, vhod na drugi strani pa za spravilo
sena. Vse naštete stavbe so bile pokrite s »šindro«. To je
kritina iz cepljenega smrekovega lesa, širine 12 in dolžine
80 cm. Krije se tako, da en del prekrije tretjino drugega.

Odmevi
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Na podlago je pritrjena z žeblji. Električna razsvetljava
je bila le v obratu žage, ki je električno energijo dobivala
iz dinamo turbine lastne lokomobile. V stanovanjih in
hlevih pa so si ljudje svetili s petrolejkami in svečami.
Takšna osvetlitev je bila zelo skromna, tako da so se ljudje
kljub razsvetljavi v prostoru mnogokrat prej prepoznali
po glasu kot po videzu. Če je zmanjkalo petroleja in sveč,
so za razsvetljavo uporabili tudi suhe trske. Vozniki pa so
imeli tako imenovane »latjerne«, ki so bile sestavljene iz
kovinske posode za petrolej, na katero je bilo postavljeno
stekleno ohišje, zaščiteno z žično mrežo, v katerem je
gorel plamen. To svetilko so uporabljali predvsem na
prostem in v hlevih. V zelo temnih nočeh pa so jo za
vožnjo privezali tudi na voz. S poštnim prometom je bila
Glažuta vezana na pošto v Grčaricah, ki je bila nekakšna
izpostava pošte v Dolenji vasi. Pisemske in ostale pošiljke
je bilo potrebno prevzemati v Grčaricah, ker pismonoša v
Glažuto ni hodil. Največkrat pa so pošto pripeljali vozniki,
ki so se vračali z ribniške železniške postaje po rezan les.
V Grčarice je bila speljana tudi telefonska linija, ki jo je
vzdrževala gozdna uprava za svoje potrebe in za potrebe
žage. Prebivalci Glažute tega telefona niso smeli uporabljati.

STALNI PREBIVALCI GLAŽUTE
V letih od 1918 do druge svetovne vojne se je število
stalnih prebivalcev v Glažuti precej stabiliziralo. V
tem času je gozdno upravo v Glažuti vodil grof Adolf
Auersperg v imenu svojega brata kneza Auersperga,
kasneje pa v imenu svojega nečaka Karla Auersperga, ki
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je po smrti nasledil svojega očeta. Grof Adolf Auersperg
je bil ravno tako kot njegova soproga po rodu Nemec. Bila
sta brez otrok. Bil je rdečelas, visok, suhljat mož. Z delavci
se ni družil, do njih je bil strog in iz njih hotel iztisniti čim
več dobička. Za gospodinjska in druga opravila je imel
deklo (gospodinjsko pomočnico), ki jo je pogosto menjal.
Za grofovega jahalnega konja in živino je skrbel njegov
pastir, ki je opravljal tudi poljska opravila na njegovih
njivah. Tudi pastirje oziroma hlapce je pogosto menjaval.
Logar Janez Šafar, ki je stanoval pod isto streho kot gozdar,
je bil Kočevar. Ljudje so ga imeli radi, ker je bil zelo dober
za njih. Imel je pet hčera, od katerih so se štiri poročile
z glažutarji. Čez poletje je imel svojega pastirja, ki mu
je pasel tri krave. Umrl je leta 1934. Nasledil ga je logar
Šturm, kočevski Nemec in zagrizen nemškutar. Tudi drugi
logar, Alojz Lackner, je bil kočevski Nemec. V Cvišlerjih
je imel manjšo kmetijo, ki pa je ni obdeloval. Imel je dva
sinova, ki sta delala na žagi v Glažuti. Do Slovencev so
se vsi držali bolj rezervirano in vzvišeno. Logar Lackner
je bil do gozdnih delavcev in voznikov strog, še posebno
če se niso držali njegovih navodil in zahtev. Pri ljudeh
na splošno ni bil priljubljen. Po Hitlerjevem prihodu
na oblast v Nemčiji je bil, tako kot tudi oba sinova, vnet
kulturbundovec in pristaš Tretjega rajha. Žagovodja in
skladiščnik Anton Martinčič, ki je nasledil prejšnjega
žagovodjo Joška Vrečka, ki je bil premeščen iz Glažute v
Jelendol, je imel z delavci in drugimi ljudmi zelo dobre
odnose. Martinčiča je kot otroka, potem ko so ju s sestro
starši zapustili, posvojil tovariš Dulmin, žagovodja v
Jelendolu pri Grčaricah. Poslal ga je v šolo in ga kasneje
izučil za žagovodjo. Martinčič je Dulmina v vsem
priznaval za svojega očeta in zanj skrbel vse od njegovega
odhoda v pokoj pa do smrti. Žena Štefka je bila doma iz
Gerova v Gorskem kotarju. V zakonu se jima je rodilo
21 otrok. Ob rojstvu ali kmalu po njem jih je umrlo 10,
v ranem otroštvu pa še trije. Enega je ubil konj, ko ga je
brcnil v glavo, drugi se je utopil v čebru luga za pranje
perila, tretji pa je zgorel v požaru hiše v Jelendolu, kjer je
družina takrat bivala. Odraslo je osem otrok, od katerih
so štirje padli v času NOB, dva kot borca v brigadi, dva
pa so kot partizanska obveščevalca in aktivista ustrelili
Nemci in domobranci. Tudi ostali štirje so aktivno
delali za NOB in preživeli vojno. Ostale družine v
Glažuti pa so bile: Mikuličeva (po domače Žajmarjeva),
Oberstarjeva, Rovanova, Novakova, Dezordova, Rusova
(po domače Mezgonkna), Zelnikova, Kovačeva, Grbčeva,
Primožičeva, Korasova, Liscova, Dulminova, Tinetova,
Zlatoperjeva in Raketova. Večinoma so te družine štele
od 5 do 10 članov. Gozdarjevo, logarjevo in Martinčičevo
stanovanje so bila za tiste čase še kar udobna. Vse ostale
družine pa so po večini stanovale samo v enem prostoru,
ki jim je služil za kuhinjo, dnevno sobo in spalnico. Le tri
največje družine, ki so štele okrog deset članov, so imele
po dva stanovanjska prostora. Stanovanjska oprema je
bila zelo skromna: iz oblanih nepobarvanih desk zbiti
ena do dve postelji, lesena miza in ena do dve polici za
posodo in prehrambne izdelke. Kleti in drugih prostorov
za shrambo delavske družine niso imele, prav tako tudi
kopalnic in pralnic ne. Gospodinje so poleti perilo prale
in sušile zunaj na prostem, pozimi pa v stanovanju, kjer
so nad štedilnikom perilo tudi posušile.
Se nadaljuje.
Za objavo pripravil: Vlado Mohar

47

V SLOVO

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te:
bila si skrbna in vztrajna
v življenju, junaška v
zadnjem trpljenju.
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre, svakinje, tete

PAVLE BARTOL

Blagoslovljene roke,
ki so mi rezale kruh.
Blagoslovljene noge,
ki so po prstih hodile,
da je bil sladek moj sen.
Blagoslovljene oči,
iz katerih je ljubezen sijala.
Blagoslovljena usta,
ki so dahnila: »Rada te imam.«
Blagoslovljena bodi, mama.
(M. Pilko)
ZAHVALA
Tiho se je od nas poslovila naša mama
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se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v teh
težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala za vse izrečene besede sožalja,
darovane maše, sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju ZP Loški Potok,
patronažni sestri in osebju doma starejših občanov za
pomoč pri negi.
Hvala gospodu župniku, pevskemu zboru za zapete
pesmi, Komunali za opravljene storitve.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi žalujoči

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil oče, ata, tast in pradedek

FRANCE BENČINA
(13. 11. 1937–25. 10. 2019)
Travnik 12
Ob izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste ga z nami
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče
ter darovane svete maše.
Sin Tomaž z družino, sin Brane in
vnuk Marjan z družino
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FRANČIŠKA MOHAR
(1934–2019)
iz Malega Loga 13
Iskrena hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo
imeli radi, se z njo veselili vsakdanjega dne, ji krajšali
dneve v starosti in ji pomagali z oskrbo in nego
premagovati težke trenutke v bolezni.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam ob slovesu izkazali
čast z navzočnostjo,
sodelovanjem, darovanjem sv. maš in svečami.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni

Končan je boj. Minilo je trpljenje.
Nemirni duh se je utiril v večnost.
Tam zbran, ujet v nezemeljsko čuječnost,
živi naprej pretrgano življenje.
(Tone Pavček)

ZAHVALA
Zadnji dan v oktobru nas je nepričakovano zapustil naš
dragi ata, dedek, brat, stric

ANTON MOHAR
iz Podpreske 17 (1937–2019)
Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, vaščanom
za izrečeno sožalje, posebej pa še ge. Marici Cimprič in
ge. Anici Cimprič za vso podporo in pomoč. Iskrena hvala
gasilskim društvom Podpreska, Trava in Loški Potok za
častno spremljanje na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala zdravstvenemu osebju ZD Ribnica in dr.
Petru Rusu za dolgotrajno skrb in zdravljenje.
Hvala ge. Mileni Oražem iz Ave d. o. o. za neprecenljivo
pomoč v trenutku izgube, gospodu župniku Bojanu Travnu
za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi,
komunalnemu podjetju Ribnica in Gostilni pri Kapcu.
Žalujoči: sin Andrej z družino
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V SLOVO

To ni slovo, je le pozdrav.
Saj kar lepo je, nikdar ne mine,
ker nam v srcu pusti drage spomine.

ZAHVALA
Ob smrti naše mame, stare mame in prababice

MARICE CAR
(15. 11. 1932–30. 10. 2019)
se vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom, znancem
iskreno zahvaljujemo za sočutje in lepe besede, ki ste
nam jih namenili v težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se komunalnemu podjetju Ribnica, osebju
Doma starejših občanov Cerknica, cerkvenemu
pevskemu zboru za ganljivo petje in gospodu župniku
za zadnje slovo naše mame Marice.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njeni

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine.
Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Težko je pozabiti človeka, ki nam je bil drag, še težje ga je
izgubiti za vedno, a najtežje se je naučiti živeti brez njega.
Pretiho in prehitro je odšel naš dedi, oči in mož

IVO DRAŽETIĆ
iz Podpreske 11 a (1956–2019)
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala
za vse tople in sočutne besede ob boleči izgubi. Številni iskreni objemi
so nam bili v tolažbo.
Vaščanom iskrena hvala za vso pomoč in hvala vsem, ki ste ga v zelo
velikem številu pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi dr.
Petru Rusu, komunalnemu podjetju Ribnica za
opravljene storitve in župniku Bojanu Travnu za lep cerkveni obred.
V vseh naših srcih delčki tebe so ostali …
Za njim bomo žalovale hčerki Nevenka in Snježana
z družinama in žena Marija.
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Živeti v srcih tistih,
ki jih zapuščamo,
ne pomeni umreti.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega ata, brata, strica,
prijatelja, vaščana ...

ANTONA PAJNIČA
iz Srednje vasi pri Dragi (1931–2019)
se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja,
tople objeme in spodbudne besede.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali in ga v tolikšnem
številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala za podarjeno
cvetje, sveče in kakršnokoli pomoč v teh težkih trenutkih.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu in zdravstvenemu osebju
ZP Loški Potok, patronažni sestri Renati za prijazne obiske
na domu, PGD Trava, Slavici Poplašen za iskren in ganljiv
govor ob grobu, pevcem za zapete pesmi in g. župniku Bojanu
Travnu za opravljen obred in sveti maši.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga obiskovali, z njim p
oklepetali in mu krajšali čas.
Žalujoči: vsi njegovi

Polje, kdo bo tebe ljubil,
kadar jaz bom v grobu spal?
Ljubil žar me bo pomladni,
ki nad mano bo sijal.
Jaz pa vetru bom naročil,
naj prinese ti pozdrav.

ZAHVALA

FRANC SLAVEC
(21. 11. 1944‒21. 11. 2019)
Ob smrti očeta se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste ga imeli radi
in spoštovali njega ter njegovo delo. Hvala, da ste ga pospremili
k večnemu počitku, zanj darovali sveče in svete maše.
Hvala dr. Petru Rusu in zdravnikom UKC Ljubljana za
strokovno obravnavo v času zdravljenja ter osebju v DSO Loški
Potok za skrb in nego v zadnjih mesecih njegovega življenja.
Hvala župniku Bojanu Travnu za ganljiv pogrebni obred,
pevskemu zboru za ubrano petje in Komunali Ribnica za
opravljene storitve.
Še posebej se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem in sosedom, ki ste ga v času njegove bolezni
obiskovali in ga podpirali.
Hčerka Milanka z družino
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KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

Bogomir ORAŽEM s. p.
Trubarjeva 5
1310 Ribnica
tel.: 041 737-505

ZAHVALA
Zapustila nas je moja mami, naša babica,
prababica in teta

KLESANJE ČRK
Miro Cvar
tel.: 041 958-471

IVANA RAČKI,
roj. Lavrič
(1926–2019)
iz Travnika 9
Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje,
za podarjene sveče in hvala vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala osebju DSO Loški Potok,
dr. Petru Rusu in g. župniku Bojanu Travnu za lepo
opravljen obred.
Žalujoča hčerka Marija z družino

Občina Loški Potok v stanovanjskem objektu Hrib 7, Loški Potok, oddaja v
najem dve stanovanji ter več parkirnih boksov, in sicer:
Kvadratura
stanovanja
1
131,86 m2
4
92,54 m2
PAR. BOKS 12,60 m2
Stanovanje

Pogled
stanovanja na
pritličje
sever in zahod
mansarda sever in vzhod
klet
Lokacija

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

Vsakemu stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks, ki sta že upoštevana v ceni mesečne najemnine.
Vse zainteresirane prosimo, da pokličejo ali se osebno zglasijo na Občini Loški Potok vsak delovni dan med 8. in
14. uro, kjer bodo lahko dobili podrobnejše informacije o posameznem stanovanju oziroma parkirnem boksu in
si na željo stanovanji ali garažo z boksi lahko tudi ogledali.

Občina Loški Potok
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Vesel božič ter srečno
in uspešno novo leto 2020!

Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2020!
Storitve:
- elektroinštalacije
- meritve in servisiranje
- avtomatizacija
- najem dvigala

Žagar Jože s. p.
Gozdna dela in vzdrževanje cest
ELMAR; Aleš Marjanovič, s. p.
GSM: 031 810 775
www.slodesign.com/elmar/

Spoštovani občani, cenjeni kupci,
vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu
(4. januar, 1. februar, 7. marec, 4. april, 2. maj,
6. junij, 4. julij, 1. avgust, 5. september, 3. oktober,
7. november in 5. december 2020) - vsakokrat od
7. do 14. ure
na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.
Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro
moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic,
posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov,
suhe robe, bižuterije, torbic, pasov, krem, olivnega
olja, medu, sadja, mesnih izdelkov, hrane in pijače
in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega,
kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli
vašim željam!
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