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Občina Loški Potok obvešča vse občane in uporabnike
državne ceste skozi naselje Hrib - Loški Potok, da bo zaradi
rekonstrukcije ceste in pločnikov v času od konca februarja
do junija oviran promet ter dostop do poslovnih objektov v
centru Hriba med objektom KTC in križiščem za Srednjo in
Šegovo vas.

Občina Loški Potok proda ali odda v najem komunalno
opremljeno parcelo v obnovljeni industrijski coni Podpreska.

Voznike in ostale udeležence prosimo, da v času izvajanja del
upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo in obvoze.

Predmet prodaje oziroma oddaje v najem je zemljišče z
obstoječo stavbo v skupni površini cca 2900 m2.
Obstoječi objekt se nahaja na parceli št. 860/1, k. o. Draga,
funkcionalne površine k objektu pa se nahajajo na delu
parcele št. 857/1, k. o. Draga.
Zainteresirani lahko več informacij dobijo na sedežu Občine
Loški Potok v času uradnih ur.

Prosimo za razumevanje!

OBVESTILO
Občina Loški Potok obvešča, da je stavba Kulturnoturističnega 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 8350100, e-pošta: obcina@loski-potok.si.
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Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Loški
Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega bivališča v
občini Loški Potok, se na Odmeve lahko naročijo.
Cena posameznega izvoda je 0,83 EUR.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave,
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in
uredniško politiko. Priporočamo, da naj posamezni
prispevki ne presegajo velikosti 1.000 znakov
s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali
podobno. Fotografij, pripetih v programu Word,
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki
političnih strank in neodvisnih list ne smejo
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo
objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Odmevih
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob
smrti za pokojnimi občankami ali občani občine
Loški Potok v obsegu do 800 znakov s presledki.

Spominske objave ob obletnicah smrti se ne
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so
pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih
formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu.
Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne.
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske
pravice glede uporabe fotografij in besedil v
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski
obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina
Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko
ODMEVOV je 3. april 2020.

Odmevi

ŽUPANOVA STRAN

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Če pogledamo statistiko o
številu prebivalcev občine,
lahko vidimo, da se nam
število občanov še vedno
zmanjšuje. Razlogov je več. Z
ukrepi, ki so občini na voljo,
pa delujemo v smeri, da se ta
trend spremeni in dosežemo
ravnovesje, torej da se nam
število prebivalcev ne bi
več zmanjševalo. Najpomembnejši del populacije, ki
lahko pripomore k tej spremembi, so mladi, delovno
aktivna populacija, ki ostanejo v občini. Mnogo mladih
je v preteklosti iskalo boljši kos kruha in ugodnejše
življenjske pogoje v večjih, urbanih naseljih, kjer sta
bila nivo in dosegljivost storitev mnogo boljša in
možnost zaposlitve lažja. Razlogov za to je vedno manj.
Če pogledamo Ljubljano, ni mogoče najti prostega
osebnega zdravnika, da ne govorimo o zobozdravstvenih
storitvah. To imamo urejeno na mnogo višjem nivoju
kot v večjih urbanih središčih. Imamo vrtec in šolo,
ki delujeta v ustreznih prostorih, naši osnovnošolci
pa dosegajo nadpovprečne rezultate na državnih
preverjanjih znanja. Vožnja v službo v Ljubljani iz enega
konca mesta v drugega mnogokrat vzame več časa kot
pot iz Loškega Potoka v Ljubljano, da ne govorim o
kvaliteti okolja. Ne nazadnje poskusite v Ljubljani najti
primerno stanovanje za sprejemljivo ceno.

MARKET
Loški Potok

ZELENICA

Skica obnovljenega objekta nad trgovino KZ Velike Lašče

Kot sem omenil, cilj je, da se nam delovno aktivno
prebivalstvo ne odseljuje. V Podpreski smo usposobili
propadajočo cono, v kateri pričakujemo oživitev
gospodarske dejavnosti, s tem pa tudi delovna mesta.
Ne gre sicer tako hitro, kot bi si mnogi želeli, vendar
je za to potrebno nekaj časa. Poleg delovnih mest pa
potrebujemo tudi stanovanja za mlade. Nad trgovino
KZ Velike Lašče sta dve propadajoči etaži v lasti občine,
v zgornji etaži bomo zgradili pet stanovanj za mlade
družine, v spodnji pa štiri varovana stanovanja in
prostore medgeneracijskega centra. To, kar je drugod na
ravni obljub, mi uresničujemo. In prisluhnila nam je tudi
Januar - februar 2020

politika, saj je bilo Občini Loški Potok za namen obnove
tega objekta ob sprejemanju državnega proračuna za
leto 2020 odobrenih 500.000 €. To seveda ne bo dovolj.
Vsaj tretjino bo potrebno zagotoviti v proračunu občine
za leto 2021, vendar nam pomeni veliko.
Ta in podobni projekti pomenijo izboljšanje okolja
za življenje in delo naših občanov. Pomembna je tudi
cestna infrastruktura. Mnogokrat je bilo obljubljeno
asfaltiranje makadamskega odseka ceste med Loškim
Potokom in Loško dolino, vendar je ostalo le pri tem.
Kar nekaj napora je bilo potrebnega, da smo prepričali
najodgovornejše, da se ta odsek uredi. Sredi januarja sva
bila z županom Loške doline g. Janezom Komidarjem
na direkciji za ceste, kjer sva dobila zagotovilo vodje
sektorja za vzdrževanje cest, gospe Lilijane Herga, da
se bo to v letošnjem letu dejansko zgodilo. Razpis je
pripravljen in denar je zagotovljen.
Projekt ceste skozi Travnik se nadaljuje in naj bi bil
končan v aprilu. Imeli smo kar precej težav zaradi
vodovarstvenega območja za zajetje pitne vode za
Ribnico in Kočevje. Zaradi varovanja tega vodnega vira
imamo na delu Hriba in na celotnem območju Travnika,
Srednje in Šegove vasi velike omejitve, ki nam pri vsakem
posegu v prostor povzročajo precej težav. Najbolj
nesmiselno omejitev smo uspeli odpraviti – v projektnih
pogojih za omenjeno cesto je bilo namreč zapisano, da
je na tem področju obvezno »odvajanje vode z utrjenih
prometnih površin izven varstvenega območja«. To pa
bi pomenilo, da bi morali meteorno vodo s ceste skozi
Travnik zajeti in črpati 100 m višje in 3 kilometre daleč,
to je 300 m naprej od kapelice v Sodolu. Neumnost.
Zaradi tega vodovarstvenega območja imamo tudi
težavo s papirji za čistilno napravo v Srednji vasi, ki
sicer po meritvah deluje odlično. Poglavitna težava pa
je, da bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor po črki
zakona do leta 2004 na novo določiti vodovarstvene
pasove in način varovanja le-teh. Zamujajo 16 let. Res
pa je, da je ministrstvo v Ljubljani in je treba zadevo
razumeti na način, kot je napisano v uvodu. Že to, da se
prebijejo do službe in uspejo parkirati, je izjemen napor.
In pričakovati kakšne izjemne delovne zmage, bi bilo pa
vseeno preveč. Razumem. Tudi oni so le ljudje.
Na koncu še informacija glede ceste v centru Hriba.
Od konca februarja do junija naj bi potekala dela od
KTC-ja do večnamenskega objekta. Direkcija za ceste
bo zaradi neustreznega spodnjega ustroja ceste izvedla
rekonstrukcijo tega odseka, občina pa na novo uredila
pločnike in zamenjala robnike.
Skrbimo za čim ugodnejše bivalne pogoje, to, da vam
nakopljemo težave, pa spada zraven.
Ivan Benčina, župan
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AKTUALNO

8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 19. 12. 2019
V času od 14. novembra 2019, ko je bila obravnava
osnutka proračuna za leto 2020, je potekala javna
razprava o osnutku proračuna. Obravnavali so ga
sveti vaških skupnosti in odbora za gospodarstvo in
negospodarstvo. Predlogi iz razprave so bili vključeni
v predlog proračuna. V predlogu so skupni prihodki
predvideni v višini 3.104.354 evrov, od tega davčni
prihodki 1.818.564 evrov, nedavčni prihodki 244.210
evrov, kapitalski prihodki 50.000 evrov in transferni
prihodki 991.580 evrov.
Skupni odhodki znašajo 3.233.781 evrov, od tega tekoči
odhodki 710.781 evrov, tekoči transferi 734.911 evrov,
investicijski odhodki 1.731.091 evrov, investicijski
transferi 56.800 evrov. Predviden proračunski
primanjkljaj tako znaša 129.427 evrov. Odlok o
proračunu je objavljen v Uradnem listu RS, štev.
80/2019, in na spletni strani Občine Loški Potok.
V istem Uradnem listu je objavljen tudi Pravilnik o
spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Le-ta
je bil sprejet na predlog nadzornega odbora občine, ki je
ugotovil, da dosedanji pravilnik, ki je urejal to področje, ni
ustrezal obliki dela nadzornega odbora.
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih služb čiščenja in odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju

občine Loški Potok. Sklep je bil objavljen v Uradnem
listu RS, štev. 80/2019. V njem je določeno, da bo višina
subvencioniranja cen najemnin enaka kot v letu 2019,
kar pomeni, da bodo cene v letu 2020 enake.
Občinski svet občine Loški Potok je sprejel tudi
Ugotovitveni sklep o izstopu občine Dobrepolje
iz organa skupne občinske uprave "Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok,
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče".
Na predlog Javnega sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti je občinski svet pripravil predlog za
imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega
sklada za kulturne dejavnosti Ribnica iz občine Loški
Potok. Na to mesto je predlagal Mirana Lavriča iz Retij.
Občinski svet je sprejel predlagano sistemizacijo
delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovni šoli dr. Antona
Debeljaka za leto 2020.
Sprejel je tudi cene programov predšolske vzgoje v enoti
vrtca pri osnovni šoli, in sicer:
–– 1. starostno obdobje
–– 2. starostno obdobje

439,01 evrov
402,11 evrov

Cene programov veljajo od 01. 01. 2020. Cena prehrane
na dan je 2,08 evrov.
Mojca Lavrič

OBVESTILO OBČANOM LOŠKEGA POTOKA
Vaščani Šegove vasi so me na zadnjem sestanku
opozorili, da nekatere osebe pri opravljanju svojega dela
(gozdarska in kmetijska dela) na cestišču javne ceste v
zaselku Matevljek vlačijo hlode, veje, nanašajo blato ali
kako drugače uničujejo omenjeno cestišče, zato smo se
odločili, da s tem člankom opozorimo občane Loškega
Potoka na omenjeno nepravilno ravnanje.
Občane Loškega Potoka zato seznanjamo, da je v skladu
z veljavnimi predpisi prepovedano izvajati ali opustiti
kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na
objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali
ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
Navedeno pomeni, da je prepovedano na cestišču javne
ceste razsipati sipek material, razen posipnih materialov
v času izvajanja zimske službe; nanašati blato ali cestišče
kako drugače onesnaževati; onesnažiti cestišče z olji
in mazili ali drugimi snovmi; vlačiti hlode, veje, skale
in podobne predmete, prav tako tudi pluge, brane in
drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora, saj s tem
poškodujejo cestišče tako, da nastanejo razpoke in luknje
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in posledično se s tem zmanjša
varnost vseh udeležencev v
cestnem prometu.
Glede na vse zgoraj navedeno
vas zato prosimo, da vsak
od nas zagotovi »potrebno
skrbnost«, kar pomeni,
da vsak od nas sprejme
odgovornost
za
svoje
ravnanje. Naj nam ne bo
vseeno, v kakšnem okolju
živimo in po kakšnih cestah se
vozimo, zato pospravimo za
seboj. Opozorite svoje bližnje
in prijatelje! Prizadevajmo si,
da bi bila skrb za varnost vseh
nas udeležencev v cestnem
prometu »način življenja« vsakega občana.
Besedilo in fotografija: Barbara Levstik Šega,
za vaško skupnost Šegova vas
Odmevi

IZ POSLANSKIH PISARN

KOMEDIJE JE KONEC, ŠAREC NE ZMORE VEČ
V ponedeljek, 27. januarja, je Marjan
Šarec oznanil, da po letu in nekaj
mesecih odstopa kot slovenski premier,
kar je bilo neznansko presenečenje za
njegove poslance in njegovo stranko
ter koalicijske partnerje. Nihče od njih
ni slutil, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Najbolj pa je
odstop zadel poslance LMŠ, ki so mislili, kako dobri so
in kako zelo dobra je njihova politika za državo, zato je bil
šok pri njih še večji.
Da Marjan Šarec o svoji nameri ni obvestil niti svojih
poslancev, ki so mu zagotavljali politično podporo in
koordinirali delo v parlamentu, kaže na način delovanja
ne samo njegove stranke, ampak koalicije nasploh. Vse
je potekalo zmedeno, na silo, večkrat z izsiljevanjem in
grožnjami z odstopom, če nekaj bo ali ne bo sprejeto
oziroma izglasovano. A ta nonšalanca in vehemenca
novega političnega obraza Marjana Šarca, ki so mu botri
sestavili vlado in jo usmerjali iz ozadja, je le še enkrat več
pokazala, da so tudi v politiki potrebni znanje, izkušnje
in občutek za pravo mero in da še zdaleč ni dovolj, da te
določijo ali izberejo, da nekaj si. Tudi za politiko veljajo
ista pravila in zahteve kot za gospodarstvo ali druge sfere.
Žal mnoge odnese napuh in komedija kmalu postane
tragedija. Predvsem za državljane.
Na tiskovni konferenci je Marjan Šarec ves svoj gnev
zlil izključno na koalicijske partnerje, torej na stranke, s
katerimi je po volitvah sestavil »antiSDS in antiJanša«
koalicijo, v kateri je bilo skupaj z Levico šest šibkih strank.
Vsaka s svojo filozofijo, svojimi ozkimi strankarskimi cilji,
s togim oziroma nepopustljivim pristopom in naborom
želja, ki z realnimi in potrebnimi ukrepi za državljane
niso imeli ravno veliko skupnega. Ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, kar je predlagala Levica in kar
so podpirale tudi stranke Šarčeve koalicije, je povzročilo
dokončen razkol v koaliciji in predvsem v LMŠ, v kateri
je prišlo do spora med ministrom za zdravje Šabedrom
in ministrom za finance dr. Bertoncljem. Slednji je bil s

celotno svojo ekipo na ministrstvu proti temu, da se ta
zakon (ZZVZZ) sprejme, saj so bile finančne in druge
posledice za proračun in državljane prevelike in predvsem
popolnoma nepredvidljive. Še pred glasovanjem o
spornih rešitvah zakona sta oba ministra LMŠ poslala
Šarcu odstopni izjavi. Da se z LMŠ nekaj dogaja, so
nakazovali že odstopi državnih sekretarjev v kabinetu
predsednika vlade Šarca. Zaradi nestrinjanja z vodenjem
zunanje politike je odstopil Roman Kirn, zaradi spora
glede nadaljnje usode SDH pa pred novim letom še
Metod Dragonja in Vojmir Urlep, oba nekdanja direktorja
LEK-a. V Šarčevem kabinetu je ostal zloglasni Damir
Črnčec in še kakšen anonim.
Ko sem za občinska glasila v Ribnici, Sodražici in Loškem
Potoku pisal o vladavini Marjana Šarca, so mi nekateri
dejali, da samo kritiziram in da se v SDS ne moremo
sprijazniti, da nismo sestavili vlade. Upam, da so tudi ti
sedaj spoznali, da sem pisal o realnih zadevah, podprtih z
dejstvi in podatki.
A kaže, da tudi stranka LMŠ razpada, čeprav je na večini
javnomnenjskih lestvic še vedno vodilna stranka. Tudi
Šarčeva javna ponudba SMC-ju, da bi stranki šli skupaj
na volitve ali da bi se celo združili, kaže na stisko Šarca in
LMŠ, ki nima nobene resne strankarske organiziranosti
po občinah. Zato LMŠ tudi tako vztrajno zagovarja
ukinitev volilnih okrajev, s katerimi bi podeželska okrožja
popolnoma onemogočili in jim tako odvzeli možnost,
da bi si izvolila svojega poslanca. Za volilni sistem, ki ga
zagovarja LMŠ, je dovolj nekaj vplivnih in poznanih
mestnih gospodov, ki se za naše kraje ne bodo niti borili,
kaj šele da bi kaj storili.
Realno gledano sta dve možnosti: ali sestava nove vlade,
ki bi jo vodil SDS, ali predčasne volitve. Za obe so plusi
in minusi, ki jih ne bom razčlenjeval. Sam se zavzemam
za predčasne volitve, a odločitev večine v naši in ostalih
strankah, potencialnih vladnih partnericah, bo tista, ki bo
določila naslednji korak.
Jože Tanko, poslanec SDS in podpredsednik DZ

ODGOVORNOST DO OKOLJA ZA PRIHODNOST EU
Leto 2020 bo v EU predstavljalo
prelomnico na več področjih, saj se
soočamo s številnimi življenjskimi izzivi,
kot so: podnebne spremembe, brexit,
digitalizacija, zagotavljanje varnosti,
migracijski pritiski, vzpon populizma in
ohranjanje evropskega ekonomsko-socialnega modela. Ob
tem pa ne gre spregledati, da se v letošnjem letu obetajo tudi
ameriške volitve, kar se kaže tudi ob zdajšnji nerazumni in
vse bolj zaostreni zunanji politiki Donalda Trumpa.
Prepričana sem, da le s postavitvijo skupnih ciljev lahko
EU preživi in z njo tudi mir, ki v Evropi vlada že več kot
70 let. Potrebujemo politiko, ki bo pred svoje lastne
interese postavila iskren interes ljudi in ne le določenih
posameznikov. Pomembno je, da v življenju ne vidimo le
posameznih dreves, temveč celoten gozd.
Januar - februar 2020

Prvo veliko dejanje nove komisije pod vodstvom Ursule
von der Leyen bo oblikovanje zakonodajnih predlogov
za pravično tranzicijo v brezogljično družbo. Trdno
verjamem, da mora odgovornost do okolja in gospodarstva
– ob zavzemanju za temeljne demokratične vrednote EU
– postati prioriteta novega mandata Evropske komisije in
parlamenta.
Prepričana sem, da se odnos do našega življenja in
potomcev lahko zrcali tudi skozi odnos do našega okolja.
Trdno verjamem, da bo ena največjih bitk, poleg tiste o
naših temeljnih vrednotah EU, prav bitka za naše okolje.
Spoštovani bralci, upam, da ste v novo leto vstopili z
veseljem in pogumom, da bomo v novem desetletju skupaj
zmogli izpolniti vsak svoje poslanstvo in življenjske naloge.
Zavihajmo rokave in gremo naprej. Skupaj smo močnejši.
Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta
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RAZPIS
Občina Loški Potok na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in
kulturnih projektov v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 95/2012), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19)
in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v občini Loški Potok za leto 2020.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
■■redna dejavnost registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost ali se ukvarjajo
s kulturnimi dejavnostmi
■■kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske,
srednješolske in študentske populacije, ki presega
šolske vzgojno-izobraževalne programe
■■kulturne prireditve v občini, ki so namenjene
občanom in so v interesu občine, ter sodelovanje na
prireditvah izven občine
■■ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij,
avdio in video produkcija …)
Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke,
lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti
in kulturne dediščine ter obujanja starih običajev.
3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 10.000,00 EUR.
4. OBDOBJE KORIŠČENJA SREDSTEV:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena
v letu 2020, in sicer od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
5. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva in
ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno
dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni
kulturni ustvarjalci. Kandidati, ki kandidirajo na razpisu,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
■■da opravljajo dejavnost s področja kulture in so
vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo,
■■da imajo sedež v občini Loški Potok oziroma delujejo
na njenem področju,
■■da imajo zagotovljene materialne, prostorske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti,
■■da imajo urejeno evidenco o članstvu,
■■da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
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■■da sicer nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča

v občini Loški Potok, vendar izvajajo kulturni
projekt, ki promovira občino Loški Potok oziroma je
pomemben za našo občino oziroma občane.
6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z
obrazci kandidati lahko prejmejo od 2. marca 2020 dalje na
Občini Loški Potok ali na spletni strani Občine Loški Potok
na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo
razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po
pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni,
da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge
na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok
17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno torka, 31.
marca 2020, do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v
zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov
pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KULTURA 2020«.
Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele
vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z
RAZPISOM:
Dodatne informacije in morebitna pojasnila v zvezi z
razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije
lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok vsak delovni
dan med 8. in 14. uro pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108,
ali po elektronski pošti: vinko.kosmerl@loski-potok.si.
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Kandidati na razpisu bodo o izboru s sklepom obveščeni
najkasneje do 30. 04. 2020.
10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Župan: Ivan Benčina, l.r.
Odmevi

RAZPIS
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 20142023, Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi
pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa
v občini Loški Potok za leto 2020.
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:
■■ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
–– športna vzgoja predšolskih otrok
–– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
–– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
■■ŠPORTNA REKREACIJA
■■ŠPORTNE PRIREDITVE
3. SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV:
10.000,00 EUR, od tega:
■■ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE –
3.500,00 EUR
■■ŠPORTNA REKREACIJA – 2.000,00 EUR
■■ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.500,00 EUR
4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in
klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu in so splošno koristne in neprofitne, ter
zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Prednost
pri sofinanciranju programov imajo športna društva
pred ostalimi izvajalci programov in programi, ki se ne
financirajo iz nobenih drugih virov. Kandidati, ki želijo
sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
■■da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v
skladu z veljavnimi predpisi,
■■da imajo sedež v občini Loški Potok,
■■da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s
kakovostnim športom in nimajo sedeža na območju
občine, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih
in kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine Loški Potok,
■■da imajo materialne, kadrovske, prostorske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
športnih aktivnosti,
■■da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za
določene športne programe,
■■da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna
društva in klube),
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■■da

izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov.
5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA
LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena
v letu 2020, in sicer od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.
6. NAČIN ODDAJE VLOG:
Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci
kandidati lahko prejmejo od 2. marca 2020 dalje na Občini
Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na
naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu
dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je
predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo
tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni
razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok
17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno torka,
31. marca 2020, do 14. ure. Prijave morajo biti oddane
v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti
naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020«.
Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele
vloge bo komisija zavrnila.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z
RAZPISOM:
Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v
zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne
dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški
Potok vsak delovni dan med 8. in 14. uro pri Vinku
Košmerlu, tel. 01/8350-108, ali po elektronski pošti:
vinko.kosmerl@loski-potok.si
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Udeleženci razpisa bodo po sprejeti odločitvi o razdelitvi
sredstev s sklepom obveščeni najkasneje do 30. aprila 2020.
10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV
UTEMELJENOSTI SKLEPA:
Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Župan: Ivan Benčina, l.r.
7

LOKALNO

GASILSKA ZVEZA LOŠKI POTOK V LETU 2019
Na področju gasilstva je bilo leto
2019 zelo pestro in delovno na več
področjih. Gasilci smo se osemkrat
odzvali na interventno pomoč.
Gasili smo požare v stanovanjskih
stavbah, pomagali pri prometnih
nesrečah, nudili tehnično pomoč
in reševali z avtomatskim defibrilatorjem. Za vse naštete
oblike intervencij smo vsako leto boljše opremljeni,
za kar se iskreno zahvaljujemo lokalnim skupnostim.
Največja lanska pridobitev je 10 novih zaščitnih oblek.
Poleg opremljenosti pa na Gasilski zvezi Loški Potok in v
posameznih društvih skrbimo tudi za razna usposabljanja
in izobraževanja. V preteklem letu smo organizirali tečaj
za operativnega gasilca, ki ga je obiskovalo 20 tečajnikov.
Tako smo dobili 20 novih gasilcev, ki so usposobljeni za
opravljanje vseh operativnih nalog gasilstva. Stopničko
višje je tečaj za višjega gasilca, ki smo ga skupaj z GZ
Ribnica izvedli v letu 2019. Izobraževanje je uspešno
končalo 21 gasilcev, ki so sedaj usposobljeni za izvajanje
nalog vodenja skupine. V letu 2019 smo pričeli s tečajem
za nižjega gasilskega častnika, po katerem so kandidati
usposobljeni za vodenje ene enote. Iz naše GZ se tečaja
udeležuje 6 višjih gasilcev, to izobraževanje prav tako
organiziramo skupaj z GZ Ribnica. Ob tem se zahvaljujem
vsem predavateljem, ki se nesebično pripravljajo za
predavanja in posredujejo tečajnikom nova gasilska
znanja. Poleg teh temeljnih izobraževanj sta 2 kandidata
postala nosilca dihalnega aparata, za gašenje notranjih
požarov – modul A je tečaj opravilo 5 gasilcev, dobili
smo 4 inštruktorje in se z gasilci iz vseh naših društev z
dihalnimi aparati udeležili praktičnih vaj na poligonu za
notranje požare v izobraževalnem centru za gasilce na Igu.
Vsako leto v začetku maja se člani vseh šestih društev
udeležimo svete maše v cerkvi svetega Florjana v
Retjah, ki je darovana za pokojne in žive gasilce.
Po maši gospod župnik pred cerkvijo blagoslovi
vse prisotne gasilce ter gasilska vozila in opremo.
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Župnik naše župnije g. Bojan Traven nabirko tega dne
nameni gasilcem, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. V
letu 2019 so se sredstva iz nabirke namenila PGD Trava,
ki letos slavi 120 let od ustanovitve društva. Zahvala
gre vodstvu PGD Retje, ki poskrbi za organizacijo, vodi
protokol in nas po končanem obredu vedno lepo pogosti
v njihovem gasilskem domu.

V letu 2019 je bil za našo zvezo največji organizacijski
zalogaj regijsko tekmovanje mladine v gasilski orientaciji.
Potekalo je v soboto, 08. 06., na območju PGD Retje, na
tekmovanju pa je sodelovala mladina iz gasilskih zvez
Ribnica, Kočevje, Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica
in seveda tudi iz Loškega Potoka. Tekmovanje je bilo
res vrhunsko organizirano, pohvale so odmevale po vsej
regiji, tudi od regijskega predsednika, ki se je udeležil
tekmovanja. Ob tem se zahvaljujem vsem, ki ste k temu
kakor koli pripomogli, še posebej pa organizacijskemu
odboru, ki je vodil vse niti organizacije. Hvala tudi
županu, ki se je udeležil tega pomembnega dogodka
in ob zaključku nagovoril sodelujoče ter eni kategoriji
podelil priznanja in pokale. Rezultatsko so bile naše ekipe
zelo uspešne, naj omenim samo 5 ekip, ki so se uvrstile
na državno tekmovanje: prvo mesto so dosegli pionirji
PGD Travnik, pionirke PGD Mali Log in pripravniki
PGD Retje, drugo mesto pa mladinke PGD Mali Log
in pripravnice PGD Retje. Državno tekmovanje je bilo
04. 09. na Kopah
in tudi tam so naše
ekipe dosegle dobre
rezultate. Posebej je
treba poudariti dosežek
pionirk PGD Mali Log,
ki so domov prinesle
pokal za osvojeno
drugo mesto. Čestitke
tekmovalkam in vsem
mentorjem, ki si vzamejo
čas za izobraževanje
in vzgajanje gasilske
mladine!
Odmevi

LOKALNO
poslopje, vodo pa so z motorno
brizgalno črpale iz bližnje
»štirne«. Drugi del vaje pa je
bilo gašenje z visokim tlakom
in reševanje poškodovancev,
seveda z dihalnimi aparati.
Vajo si je ogledala tudi
predsednica komisije za
članice Regije Ljubljana II in
jo pozneje na nivoju regije
tudi javno pohvalila. V zadnjih
letih se izobražuje vse več
članic, kar je za razvoj gasilstva
v naših društvih in zvezi tudi
zelo pomembno.
Poleg tekmovanja iz orientacije smo po nekaj letih
premora za našo GZ in za GZ Ribnica ponovno
organizirali kviz gasilske mladine. Tekmovanje je bilo
izvedeno v naši osnovni šoli in v prostorih gasilskega
doma PGD Hrib v soboto, 23. 02. 2019. Iz naše GZ je
bilo prijavljenih 19 ekip, najboljše tri iz vsake kategorije
so se udeležile regijskega tekmovanja, ki je bilo
02. 03. 2019 v OŠ Stara Cerkev.
Leto 2019 je bilo tekmovalno leto, na vrsti so bila tudi
tekmovanja enot. Na stadionu Ugar v Ribnici je 21.
09. 2019 potekalo tekmovanje za našo GZ. Veseli me,
da se je tekmovanja udeležila članska desetina iz prav
vseh društev naše zveze. Poleg članskih pa so sodelovali
še pionirke PGD Retje in pionirji PGD Travnik. Za
najboljše je bilo čez en teden že regijsko tekmovanje,
ki so se ga poleg omenjenih pionirskih ekip udeležili
še zmagovalci pri članih, ekipa PGD Retje. Mentorji
pionirskih ekip so svoje delo ponovno opravili zelo
dobro, saj so pionirke osvojile četrto mesto, pionirji pa
drugo ter s tem vozovnico za državno tekmovanje, ki
bo organizirano letos. Veliko uspeha jim želim tudi na
državnem nivoju.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo organizirali
skupno vajo za vsa društva. Predpostavili smo požar in
reševanje v domu starejših občanov na Hribu. Zaradi
posebnih okoliščin se je vaja izkazala za zelo težko,
tako za vodenje kot za samo operativno poseganje.
Iz zadimljenih prostorov smo preko lestev reševali
uporabnike doma, z dihalnimi aparati vstopili v prostor
in izvedli notranje gašenje, zaščitili okolico, poskrbeli
za ponesrečence in preprečili širjenje požara. Zahvaliti
se moramo zaposlenim in vodstvu doma, ki so nam
omogočili prostore ter pomagali pri sami izvedbi vaje.
Poleg vsakoletne skupne vaje pa v vsakem PGD-ju
izvajajo tudi redne mesečne vaje operativcev, tako da se
gasilci usposabljamo celo leto. Omeniti pa moramo tudi
prvo vajo članic na območju naše gasilske zveze. Izvedli
smo jo na Travi, največji delež od ideje do izvedbe pa je
bil na plečih naše predsednice komisije za članice, Jane
Lavrič iz Travnika. Za vodenje vaje sta bila zadolžena
poveljnika PGD Trava Matjaž Pajnič in PGD Retje
Darko Mišič, izvedba pa je bila v celoti domena članic.
Najprej so izvedle trodelni napad na goreče gospodarsko
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Leto 2019 je bilo jubilejno leto za gasilstvo na
Slovenskem. Praznovali smo 150 let prvega gasilskega
društva, 70 let Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico
gasilskega muzeja. V ta namen je GZS organizirala več
prireditev, osrednja pa je bila velika parada in proslava
08. 09. 2019 v Metliki. Z organiziranim avtobusnim
prevozom smo se je udeležili gasilci iz društev Mali Log,
Travnik, Podpreska in Retje ter dva prapora. Zaključna
prireditev pa je potekala 15. 11. v Cankarjevem domu,
kjer je bil slavnostni govornik predsednik RS Borut
Pahor. Število vstopnic je bilo za vsako GZ omejeno, iz
naše zveze so se proslave udeležili poveljnik GZ Loški
Potok ter predsednici PGD Travnik in PGD Podpreska.
Vsako leto s prapori sodelujemo na proslavi občine Loški
Potok. Tudi lani je bilo prisotnih vseh sedem gasilskih
praporov, ešalonu pa je poveljeval poveljnik Gasilske
zveze Loški Potok, tovariš Samo Ravnikar. V juniju smo
bili zelo veseli nenapovedanega obiska predsednika
Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika, s katerim smo
se v prijetnem večeru sproščeno pogovarjali o gasilskih
in tudi negasilskih temah. Vračal se je z dopusta in se
namenoma ustavil v Loškem Potoku, kjer je v KTC-ju
tudi prespal. Omeniti moram še tri dobitnike priznanja
Regije Ljubljana II, imenovanega po tovarišu Ignaciju
Merharju, ki je prvi poveljeval v slovenskem jeziku. Za
dolgoletno požrtvovalno delo na področju gasilstva so
ga dobili Janez Ravnikar iz PGD Hrib, Toni Marinčič iz
PGD Podpreska in Franc Košir iz PGD Retje. Priznanja
jim je na skupščini GZ Loški Potok podelil regijski
poveljnik.
V letu 2019 smo bili res zelo dejavni, imamo pa veliko
načrtov tudi za naprej. Eden izmed najpomembnejših
je ureditev zdravstvenih pregledov za operativce pri
osebnem zdravniku ter nakup potrebne zaščitne opreme.
Poleg tega bodo letos kar tri naša društva praznovala
okrogle obletnice ustanovitve, in sicer PGD Travnik 30
let, PGD Podpreska 100 let in PGD Trava 120 let. Naj
vas že sedaj povabim na njihove proslave, ki bodo 20. 06.
v Travniku, 04. 07. v Podpreski in 22. 08. 2020 na Travi.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«!
Aleksander Car, predsednik Gasilske zveze Loški Potok
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Stran društva upokojencev
Čas praznikov je za nami, snega še nismo dobro okusili, ampak pred nami je zopet novo delovno leto. V društvu
imamo polno načrtov in pred nami je tudi volilno leto. Plan dela društva ste člani prejeli ob plačilu članarine, nekaj
več o naših načrtih za ostale bralce in podpornike našega društva v nadaljevanju. Še vedno v društvo vabimo nove
člane – pridružite se nam, z nami preživite lepe trenutke in popestrite druženje z novimi idejami. Prav tako vabimo
vse občane, da se nam pridružijo pri naših aktivnostih.
S predsednico Marijo vodiva društvo že 8 let. Marija zna z ljudmi in res odlično obvlada vodenje društva, sama pa
se bolj ukvarjam z rokodelstvom in s »papirologijo«, ki je je iz leta v leto več in je vedno bolj zahtevna. Ne smem
pozabiti tudi na Marijo Slavec, ki že 7 let v društvu opravlja blagajniška dela. Torej, kot sem omenila zgoraj, je letos
volilno leto, kjer se volijo tako vodstvo društva kot upravni in nadzorni odbor. Predloge lahko pošljete tudi na naslov
društva.

RAZSTAVA ŽUPNEKOV IN SMREČIC
Za nami so prazniki. Mize so bile polne dobrot. Poleg
potice ne sme manjkati tudi župnek oziroma ta boljši
kruh, božični kruh. Župnek je obredni kruh v obliki
hlebca, na mizo ga postavimo za svete tri večere –
na božični večer, za novo leto ter na svete tri kralje.
Posebnost tega kruha so okraski. V Loškem Potoku
je najpogosteje okrašen s kito, ptički in na sredini z
Jezuščkom, včasih pa tudi z drugimi simboli, kot so križ,
bunkice … Da ta izvirna praznična posebnost ni utonila
v pozabo, gospodinje v Loškem Potoku nadaljujemo s
peko župneka. To kulturno dediščino tudi prenašamo
na naše potomce, vnuke in zanamce.
V ponedeljek, 23. 12., smo imeli
v KTC-ju otvoritev razstave
in blagoslov župnekov, ki so
jih spekli in prinesli potoške
gospodinje, otroci 8. razreda
osnovne šole, mladinska
veroučna skupina, Jože
Senegačnik, Andreja Škufca
in Marija Evelin Lipužič. Na
razstavi je bilo vse skupaj 33
čudovitih božičnih kruhov,
poprtnikov
oziroma
župnekov. Prireditev je
vodila naša predsednica
Marija Turk, zapele
so Povasenke, Fani je
povedala dve avtorski
pesmici, Anica Car
nam je povedala, kako
je sodelovala z učenci
osnovne šole in mladinsko
veroučno skupino ter nam predstavila kruh –
"tovarš" ter novo knjigico – pravljico o ptičku.
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KONEC LETA
Fani Debeljak
Jesen k zimi se nagiba,
Veselje prazničnih dni
december nam že kima.
traja do silvestrske noči.
Prišel je adventni čas,
Si nazdravljamo,
z njim hlad in mraz.
srečo, zdravje voščimo.
Božič je tisti čas,
Mnogo lepih želja
ko veselje, radost
za prihodnje leto vsak ima.
stopita med nas.
A rado se zgodi,
Mir in spokoj božične noči da sreča mimo nas odhiti.
se v srca naša naseli.
Predsednica društva je
povabila Jožeta Senegačnika,
da nam pove nekaj o kruhu.
Jože je namreč mojster peke
različnega kruha z drožmi.
Kot vsako leto so bile poleg
naše razstave razstavljene
tudi okrašene smrečice,
to razstavo pripravlja
Turistično društvo Loški
Potok. Lani prvič razstava
smrečic ni bila tekmovalne
narave. Naša smrečica
oziroma cipresa je bila
okrašena z okraski, ki
smo jih naredile na
decembrskih delavnicah
ročnih del, katerih mentorica je bila Marija Mišič.
Naredile smo zvezdice iz slame ter ptičke iz volne. Za
razstavo so drevesce okrasile Milena Turk, Andreja
Mišič, Marija Mišič ter Marija Slavec.
V okviru projekta Čezmejni festival božičnega kruha
je imela Anica Car delavnici peke župneka in golobic
Odmevi
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v 8. razredu OŠ dr. Antona Debeljaka, kot ohranjanje
dediščine v sklopu zgodovinskega krožka, ter tudi z
mladimi, ki obiskujejo mladinski verouk. Na tej delavnici
se jim je pridružila Metka Starič iz Zavoda Parnas in
mladim razložila, zakaj in kako ohranjati dediščino peke
božičnega kruha po Sloveniji, povedala jim je tudi, da je
naš potoški župnek vpisan v register nesnovne dediščine
in kaj to pomeni.

upokojencev. Imeli smo tri vodje delavnic, šest
mentorjev, tri spremljevalce in naša predsednica Marija
Turk je bila članica organizacijskega odbora delavnic.
Na delavnicah so nas obiskali tudi predsednik ZDUS-a
Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS-a Vera Pečnik
in državni sekretar za malo gospodarstvo v kabinetu
predsednika vlade Franc Vesel.

Foto: Janez Strojan

OBISK NAŠIH ČLANOV V DSO

ROKODELSKE DELAVNICE V IZOLI

Pred novim letom sta Marija Slavec in Jožica Rus obiskali
naše člane v DSO Loški Potok, jim prinesli darilce
in z njimi poklepetali o tegobah starejših, njihovih
doživetjih in počutju. Tinca Košmerl in Anica Mohar
pa sta obiskali vse člane, starejše od 80 let, na njihovih
domovih. Obiskali sta vse, ki se niso mogli udeležili
srečanja starejših. Hvala obema, da sta si vzeli čas, da
sta odnesli darilca in poklepetali z njimi. Na fotografiji
sta na obisku pri Marici Samsa v Malem Logu, ki ju je
bila zelo vesela. Marica je zelo družabna in še vedno jo
zanima, kaj delamo v društvu, vedno se nam zahvali za
vse dosežke. Žal ji je, da ji zdravje ne dopušča, da bi bila
lahko bolj aktivna.

V decembru 2019 so že sedmič potekale Rokodelske
delavnice Delfin. Iz našega društva sva se jih s
predsednico Marijo udeležili že četrtič, tretjič tudi
Mirjana Mikulič. Delavnice v organizaciji Zveze društev
upokojencev Slovenije so potekale od srede, 18.
decembra, do nedelje, 22. 12. 2019, v Hotelu Delfin v
Izoli.
Namen teh delavnic je predvsem pridobivanje novih
rokodelskih znanj, ki jih bomo udeleženci prenesli v
svoja društva in tudi na mlade v svojih okoljih. Tudi
druženje je poglavitnega pomena. Poslanstvo ZDUS-a
je, da ohranjamo kulturno in tehnično dediščino.
Letos je na delavnicah sodelovalo 140 udeležencev
iz 60 društev upokojencev iz vse Slovenije, iz vseh
pokrajinskih zvez. Iz naše Pokrajinske zveze Dolenjske
in Bele krajine je sodelovalo 15 članov iz petih društev
Januar - februar 2020

Konec januarja so predsednica, njena mama in njena
snaha obiskale Ljudmilo Bambič v domu starejših v
Ribnici. Odnesle so ji kuheljne in darilo, ki smo ga
pripravili za vse starejše, ki smo jih obiskali že pred
novim letom. Med obiskom so poklepetale o novostih
v domačem kraju, o vremenu in starostnih tegobah.
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Milka se za svoja leta zelo dobro počuti, je vedra in
pozitivna. V sobi še vedno goji lepe okrasne koprive in
druge sobne rože. S sostanovalko sta dobri prijateljici, se
razumeta in si skupaj krajšata dneve.

Mož je bil iz Prekmurja, spoznala ga je v Loškem Potoku,
kjer je nalagal drva na tovornjak. On in njegovi sodelavci
so imeli najeto hišo pred Dednikom (hiše sedaj ni več).
Prala jim je »veš« – perilo in tako sta se spoznala in se
poročila. Mož je bil kasneje dolga leta sprevodnik. Rodila
je štiri otroke, ima 11 vnukov in 9 pravnukov. Vdova je od
leta 1971, ko je bil najstarejši sin Drago star 16, najmlajša
Lidija pa 10 let. Ima še hčerki Zdenko in Andrejo.
Pohvali hčerki Zdenko in Lidijo, ki ji sedaj vsak dan
izmenično prinašata kosilo in skrbita, da ima hišo čisto
in pospravljeno. Drva ji pripravi zet Janko.
Povedala je, da je delala sedem let v šivalnici na Hribu,
da dobi skromno pokojnino po možu. Pravi, da je sedaj
najbolj srečna, ker je zdrava.

OBISK PRI BUČKOVI MAMI
Lani, v letu 2019, smo imeli v
društvu samo enega člana oziroma
članico, ki je praznovala okroglo
obletnico – 90 let.
V soboto popoldne po božiču naju
je s predsednico v topli in prijazni
kuhinji, kjer stojita še »šporhet« iz
leta 1938 ter »gredenca«, pričakala
nasmejana in zgovorna ter zelo »fit«
in polna energije Antonija Buček,
ki se je rodila 22. 12. 1929. Kar
takoj sem jo povprašala za recept za
dolgo življenje in rekla je, da je bilo
njeno življenje delavno in skromno.
Pravi: »Malo jej, veliko se gibaj in
dihaj čisti zrak!« Vsako dopoldne
gre na sprehod do sv. Florjana in če
nima drugih obveznosti, to stori tudi
popoldne.

S predsednico sva se v njeni družbi počutili odlično,
nazdravili smo, poklepetali in se nasmejali. Bučkova
mama – še na mnogo, mnogo zdravih let. Iskrene čestitke
ob okroglem jubileju.

PLETENJE KOŠAR
Letos smo se odločili, da bomo imeli delavnico z isto
tematiko ves mesec, in sicer iz razloga, da res osvojimo
znanja za izdelavo, tako da bomo lahko tudi doma sami
izdelali izdelek, ki je bil prikazan na delavnici. Tako smo
imeli mesec januar rezerviran za pletenje košar. Naša
mentorica je bila Anica Debeljak, ki se je pletenja kar tri
leta učila v pletarski šoli Rokodelskega centra v Ribnici.

Rojena je bila pri Oglarjevih kot prvi otrok, vseh skupaj
jih je bilo sedem, ena sestra je umrla zelo majhna. Živa
sta še ona in brat Jože, ki je bil rojen leta 1941 in sedaj
živi v Dolgi vasi pri Kočevju.
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Ker je izdelovanje viter res zahteven postopek, smo se
odločili, da jih nadomestimo z ratanom, s katerim tudi
lažje in hitrejše pleteš.

pošljete na društveni e-naslov: du.loskipotok@gmail.
com.
Prosim, da tudi napišete, kdo je na fotografiji, ob kateri
priložnosti je bila posneta in kje ter seveda avtorja.
Najlepša hvala. Z veseljem bom vsako objavila.

PLAN DELA ZA LETO 2020:

Ker smo rabili več prostora, smo se dobivali ob petkih
popoldne v KTC-ju. Vsaka si je spletla tri oziroma štiri
košarice. Del stroškov je krilo društvo, del pa rokodelke
same.

Hvala Anici za res super izpeljano delavnico. Ker pa je
zanimanja res veliko, bomo delavnico jeseni ponovili ter
k našemu druženju povabili tudi naše vnuke in vnukinje
ter ostale otroke, ki bi si radi sami spletli majhno košarico.

FOTO ZGODBA
Že pred časom sem vas
pozvala, da mi pošljete
zanimive fotografije, ki bi
jih bili pripravljeni pokazati
bralcem Odmevov. Pred
nami je čudovita fotografija
– prikaz medgeneracijskega
sodelovanja oziroma prenašanja
znanja, ročnih spretnosti
oziroma rokodelstva na mlade
rodove. Stara mama Zdenka
in vnukinja Aleša sta bili ujeti
v oko fotoaparata hčerke
Petre. Hvala za popestritev in
dovoljenje za objavo. Vas, dragi
bralci, vabim, da mi takšne
luštne in zanimive fotografije
Januar - februar 2020

■■ Rokodelske delavnice: v januarju smo pletli
košarice in peharje iz ratana pod mentorstvom
Anice Debeljak, v februarju izdelovali nakit iz CDjev pod mentorstvom Tanje Lavrič, v marcu bomo
pripravljali izdelke za rokodelsko razstavo, v aprilu
izdelovali vaze iz betona pod mentorstvom Milene
Turk, v maju bomo izdelovali rože iz krep papirja
pod mentorstvom Marije Mišič, v oktobru bomo
delali jaslice pod mentorstvom Mirjane Mikulič,
v novembru izdelovali novoletne okraske pod
mentorstvom Marije in Andreje Mišič ter v decembru
novoletne voščilnice pod mentorstvom Tanje Lavrič.
Delavnice potekajo ob torkih, predvidoma trajajo 2 uri
in se v zimskem času pričnejo ob 16.00 uri, v poletnem
času ob 18.00 uri. Potekajo v domu starejših občanov
ali v naših, društvenih prostorih – po dogovoru. Na
nekatere delavnice se je potrebno prijaviti zaradi
nabave materiala in so tudi številčno omejene. Prijave
sprejemata predsednica ali tajnica društva.
■■ Kultura in tehnična kultura: 7. marec – otvoritev
razstave ročnih del; 25. marec – praznovanje
materinskega dne; 17. april – srečanje pevskih zborov
PZDU Dolenjske in Bele krajine v Sodražici; 25. april
– otvoritev razstave: Šivilja, krojač, čevljar, posebni
gostje: Jezerci; 20. maj – sodelovanje na Dnevih
medgeneracijskega druženja, ZDUS, Gospodarsko
razstavišče; 30. maj – Likovna kolonija PZDU
Dolenjske in Bele krajine; december – razstava
župnekov.
■■ Izleti, ekskurzije, srečanja: 13. junij – Srečanje
upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine
v Trebnjem (društvo organizira prevoz, ogled
Slakovega muzeja v Mirni Peči, ogled Pavčkovega
muzeja in obisk Žužemberka), avgust – PIKNIK,
september – plavanje v Hotelu Delfin v Izoli, oktober
– romanje na Brezje, november – srečanje starejših
ter jubilantov, november – martinovanje v Semiču,
skupaj s člani DU Sodražica.
■■ Pohodi, hoja: pohodi po stezicah Loškega Potoka
potekajo enkrat tedensko, po dogovoru. Vodja
pohodov je Jožica Rus. Za informacije jo pokličite na
mobi: 031 360 905. Zbor je na Hribu, pred pošto. V
primeru slabega vremena pohod odpade!

VOLILNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA
je v nedeljo, 8. marca, ob 14.00 uri v KTC-ju.
Člani, vabljeni v čim večjem številu!
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MALO ZA ŠALO:
Ura je tri zjutraj. Zvonec na vratih zvoni, upokojenec
Polde odpre.
»Hej, kdo ste pa vi?«
»Lopovi!«
»In kaj hočete?«
»Vemo, da imate zlato!«
»Koliko pa ga hočete?«
»100 kil!«
»A je lahko 105 kil?«
»Seveda … daj 105 kil!«
»Marija, zlato moje, vstani. Po tebe so prišli.«
Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku:
Marija Turk, Anica Car in Tanja Lavrič

LE ŠIVAJ, ŠIVAJ …
V okviru naših tematskih letnih razstav se pripravljamo
na naš naslednji projekt. Po zelo odmevni in uspešni
razstavi »Od mleka do putra«, ki je bila lani postavljena
v našem KTC-ju več kot štiri mesece, za letos načrtujemo
širšo predstavitev ene najpogostejših obrti (poleg
gostiln seveda), ki so se v bolj ali manj profesionalni
obliki odvijale tudi pri nas. Šivilje, krojači in čevljarji
so bili mojstri šivanke, čeprav lahko trdimo, da so jih
v preteklosti bolj ali manj uspešno sukale skoraj vse
ženske. Tudi moškim ta dejavnost vsaj v osnovah ni

bila neznana, saj je bilo treba tako v vojski kot tudi na
večmesečnem delu v gozdu marsikdaj za silo zakrpati
obleko ali pa prišiti gumb.
Priprave, ki trajajo že kar nekaj mesecev, smo v zadnjem
času še pospešili, saj predvidevamo, da bi razstavo odprli
nekje konec aprila. Ker je z zbiranjem eksponatov,
z besedili in še čim precej dela, saj želimo dejavnost
zgodovinsko čim širše zajeti, se obračamo tudi na vas,
dragi bralci. Prosimo vas, če pobrskate po spominu in
nam sporočite, karkoli veste o krojačih in njihovem
delu na področju današnje občine. Mogoče imate tudi
kakšen star šivalni pribor, šivalni stroj, krojne pole,
pribor za pranje perila, fotografije krojačev in šivilj ali
pa čevljarjev, mojstrska potrdila … pa tudi stare obleke
in čevlje, ki so jih sešili naši mojstri, ali karkoli drugega
(likalnike, obešalnike ...), kar je povezano s tematiko
predvidene razstave.
Veseli bi bili, če bi nam karkoli od naštetega posodili za
našo predstavitev ali pa samo za skeniranje. Lahko nas
pokličete pa bomo predmete prevzeli sami. Lahko jih
za nas pustite na pošti ali v KTC-ju. Za vsak posojeni
predmet bomo izdali ustrezno potrdilo. Po končani
razstavi vam bomo vse uporabljene predmete vrnili.
Tiste pa, ki jih ne bomo uporabili neposredno za
razstavo, bomo poskenirali, fotografirali in spravili v
arhiv za kakšno drugo priložnost, originale pa seveda
vrnili.
Marija Turk
DU Loški Potok

SLOVO OD POVASENKE
V začetku februarja smo se
z žalostjo poslovili od naše
zveste članice ter članice
skupine ljudskih pevk
Povasenke – Alojzije Strle,
Lojzke, kot smo jo klicali.
Njena želja je bila, da jo na
zadnjo pot pospremimo
prav Povasenke, in tako se
je tudi zgodilo.

željo in na njeno veliko presenečenje zapele Povasenke.
Vesela je bila in ponosna, da je bila tudi sama pevka
pri Povasenkah. Z vsem srcem in veseljem je prepevala
ljudske pesmi in tudi zaigrala na svoj inštrument – star
mlinček za praženje kave.

POČIVAJ V MIRU. NAJ TI BO LAHKA
DOMAČA ZEMLJICA.
POVASENKE

Spominjali se je bomo kot
nasmejano, vedno dobre
volje, pripravljeno na
pogovor in pomoč. Preden
je odšla v DSO, je iz bloka, v katerem je živela, vsakega
pozdravila, mu pomahala.
V društvu je bila zelo aktivna, dolga leta je skrbela za
čistočo prostorov in imela ključ od društvenih prostorov.
Pred tremi leti, ko je že bila v domu starejših občanov
in ko je praznovala svoj 70. rojstni dan, so ji na hčerkino
14
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DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
LOŠKI POTOK
PONUDBA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
Maja 2019 je bilo ustanovljeno Društvo Univerza za
tretje življenjsko obdobje za območje občin Loški Potok,
Sodražica in Ribnica. Upravni odbor društva je sprejel
program za študijsko leto 2019/2020, ki ga dopolnjuje
glede na izražene interese članstva. Septembra smo
občankam in občanom ponudili izobraževalne vsebine,
ki so prilagojene potrebam starejših odraslih.
Udeležbo želimo zagotoviti vsem zainteresiranim, zato
so izobraževanja v prvem študijskem letu večinoma
brezplačna. Predvsem zahvaljujoč finančni podpori, ki
so jo obljubili župani vseh treh občin.
Odziv občank in občanov v Sodražici in Ribnici je bil nad
vsemi pričakovanji, saj je število vključenih v razpisana
izobraževanja že preko 60 udeležencev, članov pa je že
več kot 80.

VABIMO,
da se prijavite v razpisane
izobraževalne programe.
Društvo UTŽO bo organiziralo izobraževanja
tudi v Loškem Potoku.

TUJI JEZIKI
Angleščina za začetnike, trajanje 20 ur oz. 10 srečanj po
90 minut, potrebnih je 5 do 10 prijav.
Italijanščina za začetnike, trajanje 20 ur oz.10 srečanj po
90 minut, potrebnih je 5 do 10 prijav.
RAČUNALNIŠTVO
Osnovna uporaba računalnika; Word, Internet, E-pošta.
Vsebine bodo prilagojene predznanju, potrebam in
sposobnostim posameznih udeležencev.
Tečaj bo trajal 10 ur ali 5 srečanj po 90 minut.
Potrebnih je 4 do 7 prijav.
UMOVADBA
Vaje za krepitev sposobnosti pomnjenja, koncentracije,
primerjanja in kombiniranja.
Vaje iz logike za ohranjanje možganskih funkcij
analiziranja, sintetiziranja in sklepanja.
Trajanje: 10 srečanj po 60 minut.

Prve študijske skupine so začele z delom v oktobru;
v Ribnici se je deseturnega računalniškega tečaja za
začetnike udeležilo 5 članov in članic. V skupinah
angleščina za začetnike je v Ribnici 15 udeleženk in
udeležencev, v Sodražici pa 8. Skupina za umetnostno
zgodovino šteje 10 članic iz Ribnice in Sodražice in
skupaj z mentorico enkrat mesečno obiščejo Narodno
galerijo v Ljubljani. V decembru je v Sodražici začela
z izobraževanjem skupina za umovadbo, januarja pa
v Ribnici skupini italijanščina za začetnike in tarok za
gospe. V drugem semestru so predvidena izobraževanja
za računalništvo, fotografijo in pohodništvo.
Žal Društvu UTŽO še ni uspelo najti pravega stika z
zainteresiranimi v Loškem Potoku, zato vas, starejše
občanke in občane,
Januar - februar 2020

MISELNE IGRE:
tarok, bridž, šah.
Trajanje: 10 ur po 60 minut.
OHRANJANJE TELESNIH SPOSOBNOSTI
Seznanjanje z gibalnimi značilnostmi starostnikov in
s pomenom gibanja za ohranjanje telesne kondicije.
Vključuje prilagojeno telovadbo za starejše.
Trajanje: 10 srečanj po 60 minut.
Prijavite se lahko na Občini Loški Potok pri
gospodu Vinku Košmerlu ali na elektronski naslov:
info.u3.ribnica@gmail.com
Matjaž Nosan, predsednik UTŽO
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MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V PODPRESKI
Koledarsko leto v DU Draga in KŠD Draga zaključimo z
našim medgeneracijskim druženjem v Podpreski v domu
krajanov. Takrat se združimo najmlajši, mladi, odrasli in
starejši. Pripravimo kulturni program, družimo se ob
slastni večerji. Pokramljamo, zapojemo in se imamo lepo.
V soboto, 21. 12. 2019, smo se zbrali v Podpreski.
Najprej smo okrasili smrečice. Člani PGD Podpreska,
KŠD Draga, vaške skupnosti Novi Kot, DU Draga in
Anica Cimprič (za vas Podpresko) so se potrudili in na
smrečice obesili čudovite novoletne okraske. V kotu
dvorane je bilo kot v pravljični zimski deželi. Ob 16.
uri je sledil kulturni program, ki so ga popestrili člani
vokalno-inštrumentalne zasedbe Binklarji s prazničnimi
pesmimi.

Otroci Ana Lavrič, Ažbe Turk, Klara Križ, Miha Križ,
Stela Poje, Lina Poje in Anamarija Volf so se zelo
potrudili in odigrali na odru kot pravi igralci. Lina
in Klara sta čudovito vodili program. Mateja Muhič,
Marjana Mišič in Snježana Dražetić so deklamirale
decembrske pesmi in prav prijetno jih je bilo poslušati,
ko so brale na gugalniku.
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V dolino tiho nas je popeljal Blaž Pajnič, ki je zaigral na
harmoniko, nam pa je ob poslušanju igralo srce. Vse je
bilo na svojem mestu, tudi pismo dedka Mraza, ki ga
je prebral predsednik DU Draga Miro Pantar. Dedek
Mraz ni pozabil na naše otroke, le mudil se je pri revnih
otrocih, da jih je pogrel pod svojim toplim plaščem.
Nam pa je pustil darila v košu. Ta dobri decembrski mož
res ne pozabi na malčke.
Praznično okrašeni oder se je bleščal v lučkah, okraski
na smrečicah so poplesavali sem in tja, mi pa smo po
programu še klepetali, si nazdravili in zapeli. Tako
kot vsako leto smo ugotavljali, da čas tako hitro leti
in da moramo izkoristiti prav vsak dan v letu in prav
vsak trenutek. Življenje je preplet lepih in manj lepih
trenutkov, vsakega je treba prebroditi. A v tem minljivem
času je prav, da so nam v oporo lepi dogodki, saj nam bo
tako prijetnejše in toplejše pri srčku.

Pohvaliti moramo otroke, ki so bili pripravljeni
nastopati. Bili so pridni, vadili so. Hvala vsem, ki ste se
bili pripravljeni vključiti v kulturni program. Vedno in
povsod pa brez naših pridnih rok, ki pripravijo slastno
večerjo, ne bi šlo. Marija Cimprič in Branka Turk pa
vedno poskrbita za lepo pogrnjene mize in dekoracijo.
DU Draga, KŠD Draga in Vaška skupnost Podpreska so
poskrbeli za finančno podporo pri nabavi daril za otroke.

Odmevi
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To je naša prireditev, skupna prireditev. To je prireditev
za kraj. Prav je, da stopimo skupaj in ustvarimo dogodek,
katerega cilj je druženje generacij. Naj se prepletajo
otroška igrivost, mladostniški žar, odrasla zrelost in
izkušnje starejših. V tem letu pa naj se v vašem vsakdanu
prepletajo lepi dogodki, naj vas spremljajo zdravje,
uspeh in zadovoljstvo.
Za KŠD Draga in DU Draga
Nevenka Dražetić
Foto: Vesna Mikolič

DECEMBER … PRAZNIKI … OTROCI IZ DRAGARSKE DOLINE
PA KAR V KOLOSEJ
Morda je decembrski čas najdražji otrokom. Tudi odrasli
ga nestrpno pričakujemo in se ga veselimo, a otroci
ga še toliko bolj. Mogoče ne samo zaradi prihajajočih
dobrih mož, ki nosijo darila, ampak tudi zaradi vseh
lepih dogodkov, ki se zvrstijo doma, v šoli, v vrtcu ali v
domačem kraju. Vsak dan ima v tem mesecu poseben čar.

Po ogledu kino predstave smo šli tudi v Mc´Donalds. To
je otrokom všeč. Sladoledi, hamburgerji, pomfrit niso na
jedilniku vsak dan, ker tudi niso zdravi, zato pa smo si jih
privoščili ta večer. Saj je v prazničnem decembru vse to
dovoljeno. Otroci so bili zadovoljni in nasmejani. To je
vse, kar šteje. Želeli smo si to.

Poseben čar pa je bil v petek, 27. 12. 2019. Petkovo
popoldne in večer smo z otroki Dragarske doline preživeli
v praznični Ljubljani. Šli smo v Kolosej. Ogledali smo
si kino predstavo Pri Adamsovih. Mali avtobus našega
dragarskega prevoznika Kastelica je bil poln otrok, v
spremstvu nekaj odraslih. Oditi v kino je prav posebno.
Ne obiščemo ga tako pogosto. Za otroke je pa to pravo
doživetje. Zato smo se v KŠD Draga odločili, da namesto
novoletnih delavnic izpeljemo obisk Koloseja. Bilo je
drugače, bilo je zabavno, bilo je luštnooooo.

Na poti domov smo peli, saj nam je prijazni šofer Franci
vrtel glasbo, ki nam je bila všeč, in bili smo kar malo
glasni. In da ne govorimo o udobju v avtobusu s pravimi
svetlobnimi efekti, ki jih mali avtobus premore. In ravno
to smo rabili. Otroci, hvala za družbo. Bili ste takšni, kot
morate biti – otroško navihano veseli.

Januar - februar 2020

Tekst in foto: predsednica KŠD Draga Nevenka Dražetić
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TA PRELEPI BOŽIČNI ČAS
Letos smo ga pričeli s postavljanjem smrekic v petek,
20. 12. 2019, ter nadaljevali v ponedeljek, 23. 12. 2019,
s predstavitijo razstave tradicionalnega praznovanja
božiča, smrekic in župnekov.

Razstavo smrekic smo dopolnili s tradicionalnim
kotičkom, z opisom dogajanja na prvi sveti večer,
božič, na štefanovo in na dan nedolžnih otrok. Za ta
namen smo uporabili gradivo, ki smo ga zbrali ob prvi
veliki božični razstavi, ki je bila decembra 2008, in je
bilo predstavljeno na takrat izdani zloženki. Glavne
značilnosti praznovanja božiča je tokrat predstavila
Polona Grm Rigler iz Rokodelskega centra Ribnica.
Poleg pogrinjka z jedmi na prvi, božični sveti večer, kot
so koruzni ali ajdovi žganci, zelje in fižol, krvavice ter
golobičke in župnek, ki je moral biti na mizi vse tri svete
večere, je bilo urejeno tudi »rojstvo«. Postavili smo
ga pod naravno smrekico, okrašeno z jabolki, brečki,
storži, zvezdicami iz pomarančne lupine in šipkom.
Vključevalo je več kot sto let stare papirnate jaslice
na lesenih paličicah, kot so jih uporabljali nekoč. Na
ogled pa so bile tudi »tepežənce«, palice, spletene iz
vrbovih vej, s katerimi se je na dan »nedolžnih otrok«,
28. decembra, tepežkalo po navadi starše in botre.

Letošnje božično-novoletno krašenje smrekic je potekalo
v nekoliko drugačni obliki kot pretekla leta. Namesto
naravnih smrekic so udeleženci smrekico in okraske
v celoti naredili sami, pri tem pa so uporabili različne
materiale: storže, orehe, lampijončke, bršljan, drenove in
druge veje, stebla okrasnih trav, vejice ciprese, lišaje, rožice
iz lesenih ostružkov, slamo, volnene obeske različnih
oblik, zvezdice in zvončke iz garna, lesene obode za sita,
kruhovo testo, piškote, plastične steklenice. Smrekice so
na ogled postavili: Marija Anzeljc in Marija Debeljak iz
Malega Loga, Marija Mišič s Hriba, Milena Turk iz Retij,
ki je oblikovala kar tri smrečice, Milena Turk in Martina
Gregorič iz Retij s skupno smrekico, Blanka Bartol, Dom
starejših občanov Loški Potok, Društvo upokojencev
Loški Potok, Društvo upokojencev Sodražica, Ribn'ške
kvačkar'ce ter ekipa Turističnega društva Loški Potok.
Letošnja razstava, čeprav napovedano, ni bila tekmovalna,
vse skupine in sodelujoči posamezniki so prejeli bon za
družinsko pico v Gostilni in piceriji Ana, ki ga je podarilo
Turistično društvo Loški Potok.

V okviru letošnjega krašenja božično-novoletnih
smrekic je bila v KTC postavljena tudi lesena smrekica.
Pripravil jo je Ivan Kordiš, okrasili pa so jo obiskovalci
razstave z novoletnimi željami. Te so izbirali izmed
številnih raznobarvnih listkov različnih oblik iz
košarice želja, ki sta jih pripravili Andreja in Nika
Košmerl, napisali pa so lahko tudi dodatne želje. Odziv
obiskovalcev je bil velik in smrečica se je napolnila s
številnimi željami. Lesena smrečica je tako za novo leto
sporočala, da si želimo ZDRAVJA, VESELJA, SREČE,
MIRU, UPANJA, LJUBEZNI, POTRPEŽLJIVOSTI,
MODROSTI, DOBREGA POGLEDA, ODNOSA
MED SODELAVCI.
Vsem sodelujočim na letošnji razstavi se lepo
zahvaljujemo in želimo srečno v novem letu.
Blanka Bartol ,
Andreja Košmerl,
Turistično društvo Loški Potok
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BOŽIČNI VEČER IN BOŽIČNO-NOVOLETNE SMREČICE V
LOŠKEM POTOKU
Božični čas se začne na božični večer, 24. decembra,
dan, ko se kristjani pripravljajo na Jezusovo rojstvo.
Na ta dan so v Loškem Potoku še vse do obdobja po
drugi svetovni vojni skoraj povsod naredili jaslice v
»bogkovem kotu«. Jaslice so delali iz papirja, po drugi
svetovni vojni pa so jih začeli tudi rezljati. Veliko izmed
vas se takih še spomni ali pa jih pozna iz pripovedovanj.
Na dan pred božičem so gospodinje spekle tudi golobice
in poprtnik, v Loškem Potoku imenovan župnek, to je
božični kruh, ki je moral biti za vse tri svete večere: za
božič, novo leto in svete tri kralje; pozneje so začele peči
tudi potico, ampak ne orehove, pekli so rožičevo, danes
pa se peče več vrst potic. Božični večer se je pri vseh
kristjanih začel z blagoslovom domačije in molitvijo
rožnega venca ter božično večerjo. V vaših vaseh sta bili
običajno dve vrsti božične večerje: en meni je sestavljala
krompirjevka z ocvirki, zraven katere so jedli klobase
ali kožnice ali pečenice, drugi meni pa so bile krvavice
s koruznimi žganci in pogosto so zraven pili čaj ali belo
kavo. Po večerji so se pogosto fižolkali, volkali, igrali
igro marjanco in tako dočakali polnočnico, h kateri so
do uvedbe avtomobilizma, do nekje 80. let 20. stoletja,
hodili peš. Naj izpostavim še zanimivost, da so morali
na božično jutro mladi fantki preplezati celo hišo, kar
se pri vas imenuje spodlezvanje. Bila je vraža, da ženska
na božični dan ne sme prva stopiti v hišo ali danes
imenovano dnevno sobo, ker bi to celo leto celi hiši
prinašalo nesrečo.

Predstavitev je osredotočena na postavitev božičnonovoletne smrečice. Najstarejši ohranjen dokument
tega običaja na Slovenskem je iz sredine prve polovice
19. stoletja, čeprav se je to začelo uveljavljati že v času
protestantizma. Marsikje se je v slovenskih domovih
pred smrečico za dekoracijo uporabljalo zelenje, kot
so pušpan in veje iglavcev. V naših krajih so smrečico
množično začeli postavljati in krasiti po drugi svetovni
vojni, razen v bogatejših, naprednejših, meščanskih in
Januar - februar 2020

grajskih krogih, ko so jo začeli postavljati že prej. Lepo
ohranjen primer načina okrasitve, kakršen je veljal v teh
krajih že pred sto leti, je bila smrečica, predstavljena v
Kulturno-turističnem centru.

V Loškem Potoku se s krašenjem smrečice že vrsto let
ukvarja turistično društvo ter pozove različna društva
in posameznike, da jih okrasijo in pokažejo na ogled
širši javnosti. Pokažejo jih tako v Kulturno-turističnem
centru kot v osnovni šoli in domu krajanov v Podpreski.
Prejšnja leta je vse smrečice ocenila komisija, letos pa
sem bila zaprošena, da podam komentar k okrašenim
in predstavljenim smrečicam. Smrečice je oblikovalo
11 posameznikov in društev ter dom starejših občanov.
Dana so bila temeljna izhodišča za okrasitev, in sicer
ena smrečica je morala biti tradicionalna, ostale pa
"reciklirane". Tradicionalna ja stala posebej, skupaj
z mizo s pogrinjkom za božično večerjo. Okraski na
smrečicah so narejeni iz naravnih materialov, kot so
testo, suhe rože, zelenje, slama, papir, blago, volna, storži,
les, žakljevina, ter recikliranih materialov, na primer iz
plastenk. Vse oblike so simbolizirale smrečico, nekatere
pa tudi jaslice. Pri nekaterih so bile izpostavljene
rokodelske spretnosti z naravnimi materiali. Večina
okraskov je simbolizirala božične simbole z osnovno
krščansko zgodbo Jezusovega rojstva.
Vsekakor je takšno povezovanje posameznikov s
skupnostjo pozitivno, saj vsak posameznik in skupnost
koristno preživi del svojega prostega časa, se ob tem
druži, kar je zelo pomembno, da še bolj ne zapade v kolo
potrošniške družbe, ki je močno prisotna in je sestavni
del praznikov, saj vemo, da prazniki za večino niso več
osnovno gibalo, tako kot nista več tudi človek in vera.
Polona Rigler Grm, etnologinja,
direktorica Rokodelskega centra Ribnica
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UTRINKI IZ VRTCA
SLOVO IN POZDRAV

ROKAVIČKE!

V skupini METULJI se je v mesecu decembru od nas
poslovila vzgojiteljica Andreja Bartol, ki je zelo dolgo
časa delala v vrtcu. Otroci so ji za slovo narisali risbice,
nekateri so tudi povedali kakšno lepo misel, ki smo jo
zapisali. Vse skupaj smo povezali v spominski album in
ji ga izročili zadnji delovni dan. Čeprav je minil že mesec
dni od njenega slovesa, večkrat obujamo spomine na
skupne dejavnosti.

Bil je eden izmed lepih dni v januarju in odpravili
smo se na sprehod. Otroci so se kot po navadi zaradi
varnosti in uvajanja na hojo v skupini držali za vrvico.
Med sprehodom sem opazila, da imajo nekateri rdeče
in mrzle roke. Odločili smo se, da se obrnemo nazaj
proti vrtcu. Ko smo prišli v garderobo, sva vzgojiteljici
otroke vprašali, kako to, da imajo mrzle roke, kako bi
lahko poskrbeli za to težavo, kaj imamo na voljo, da se
zaščitimo in znebimo mraza v rokah. Ideje so se vrstile
in dobili smo odlično idejo za rdečo nit teme v skupini.
Poleg vseh ostalih dejavnosti iz različnih področij, ki
smo jih izvajali na temo rokavičk, smo se pogovarjali
tudi o tem, iz česa so rokavice narejene. Znanja in idej
ni bilo in da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja po
odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje
razširiti ter ga narediti še bolj različnega. V skupino smo
zato povabili gospo Danilo Bartol. Povabilo, da nam
predstavi in pokaže pletenje, je z veseljem sprejela in
takoj je bila pripravljena obiskati male nadobudneže. Pri
delu pletenja so jo otroci opazovali, spoznali in pretipali
so volno, pletilke, pletene rokavice, nogavice, tulce, šale,
poskušali so držati pletilke ipd.

Foto: Vesna Mikolič

Da pa nismo bili preveč žalostni, se nam je v mesecu
januarju pridružila vzgojiteljica Monika Lavrič. Otroci
so jo lepo sprejeli. Želimo si, da bi skupaj doživeli veliko
lepih trenutkov.

Bilo je zanimivo, saj nam nasveti iz zakladnic naših
babic vedno pridejo prav, gospe Danili pa smo popestrili
dopoldne in jo napolnili z dodatno energijo.
Besedilo in fotografija: Urška Levstek Bartol

OBISK DEDKA MRAZA
Foto: Miran Žagar
Zapisala: Vesna Mikolič
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V četrtek, 19. 12. 2019, je bila telovadnica polna
vrtčevskih otrok. Vsako leto v tem predprazničnem
času otroke obišče dedek Mraz in jih razveseli z
novimi igračami. Letos pa se je prvič dogodek odvijal v
popoldanskem času, tako da so lahko z otroki prišle tudi
njihove družine.

Odmevi
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Gledališče Ku-kuc je najprej uprizorilo predstavo
Škratka Sladka. Sladkosnedi škratje, kot je Škratka
Sladka, niso radi sami za praznike. Čaranje je šlo Škratki
Sladki kar dobro od rok, pri peki prazničnih piškotov,
štetju in razpletanju zapletenih namigov tete Omlete
pa je potrebovala pomoč. Otroci iz publike so Škratki
pomagali pripeljati predstavo do srečnega konca.
Temu pa sta sledila še prihod dedka Mraza ter obdaritev
vseh vrtčevskih skupin in prav vsakega otroka posebej.
Dedek Mraz zna izbrati igrače, ki navdušijo prav vse, od
najmlajših do najstarejših. Obdaril pa je tudi otroke, ki
ne obiskujejo vrtca. Kmalu bo leto naokoli in mogoče
spet pride dobri stari mož … Tudi letos hvala Občini
Loški Potok, da ima poseben posluh za predšolske
otroke in nam pomaga pri izvedbi obiska.
Zapisala: Monika Marjanovič
Foto: Stanka Jerič

OBISK POSKOČNIH MUZIKANTOV
V jesenskih mesecih smo si dogajanje v vrtcu popestrili
s sodelovanjem v nagradnem natečaju Poskočna turneja.
Zbrali smo dovolj glasov za obisk Poskočnih muzikantov.
9. decembra sta nas v dopoldanskem času obiskala
dva člana Poskočnih muzikantov in maskota turneje
Pikapolonica. Telovadnico smo spremenili v oder, kjer
sta nas člana skupine pozdravila in s pesmijo ter plesom
popestrila dopoldne v vrtcu.
Januar - februar 2020

Zapisala: Nives Vesel
Foto: Andreja Bartol
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VABILO
Spoštovani občani in spoštovane občanke!
Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok vas
26. 3. 2020 vabi na prireditev z naslovom »Skupaj
naredimo lepši svet«.
Prireditev bo potekala v dvorani OŠ Loški Potok,
s pričetkom ob 17.00 uri.

Z nami bo Inštitut za zaščito otrok – Lunina vila, ki nudi
psihosocialno pomoč otrokom in odraslim v stiski ter
preprečuje in zdravi travme pri otrocih, ki potrebujejo
tovrstno pomoč.
Vaše prisotnosti bomo veseli.
Lepo vabljeni!

Poleg tega, da bodo na prireditvi nastopali vsi otroci
iz vrtca, bo dogodek letos s seboj nosil tudi posebno
sporočilo.

Kolektiv vrtca

ZAKAJ
SMO
SE
ODLOČILI
ZA
SODELOVANJE
Z
LUNINO
VILO,
INŠTITUTOM ZA ZAŠČITO OTROK SO. P.?

Soočanje s to problematiko zahteva veliko poguma,
razumevanja in srčnosti. Zato smo podprli Inštitut
za zaščito otrok Lunina vila, ki ponuja otrokom in
mladostnikom, ki so preživeli kakršno koli obliko
zlorabe, brezplačno celostno psihosocialno pomoč pri
premagovanju različnih stisk in travm ter sočutno okolje,
v katerem lahko zrastejo močnejši. Z izobraževanjem
staršev in otrok o tem, kako prepoznati zlorabo in kako
jo zaustaviti, si želijo dolgoročno zmanjšati njihovo
število. To si želimo tudi mi.

Zato, ker želimo skupaj opozoriti na nesprejemljiva
dejanja in prispevati svoj delček pomoči potrebnim,
tako otrokom kot njihovim staršem.
Kakšen naj bi bil koncept otroštva, obstaja kar nekaj teorij.
Da so otroci naše največje bogastvo, se strinjamo vsi.
Dejstvo, da nešteto otrok nima sreče, da bi zvečer mirno
zaspali v objemu ljubljenih oseb, temveč trpijo v strahu
in grozotah nasilja in zlorab, pa nas žalosti.

Ustanoviteljica organizacije Nina Kočar pravi, da je za
izhod iz teme dovolj ena sama oseba, ki prepozna stisko
in zna prisluhniti. To je lahko sorodnik, prijatelj ali pa
samo sosed.

Zlorabe otrok, pa naj gre za spolno, fizično ali čustveno
zlorabo ter zanemarjanje, so bolj pogost pojav, kot si
lahko mislimo.

Bodimo luč v temi za otroke, ki so žrtev nasilja ali
zlorabe, tudi mi.

Več kot tri četrtine otrok po svetu, v starosti od 2 do 4
let, se srečuje s fizičnim ali verbalnim nasiljem s strani
svojih staršev, skrbnikov ali bližnjih oseb.
Evropska statistika kaže, da je zlorabljen vsak peti otrok.
Se zavedamo, da to pomeni, da so v vsakem razredu ali
skupini 3 ali 4 otroci z izkušnjo zlorabe? Skupno jih je
v Sloveniji več kot 70.000.

22

Vanja Mihelič

Delovanje Lunine vile lahko podpremo z nakazilom
donacije na TRR 6100 0001 4077 569, odprt pri
Delavski hranilnici (koda namena: CHAR), ali z
nakupom izdelkov oz. knjig v Vilinem butiku (https://
luninavila.si/vilin-butik/). Če se zavežete k plačilu vsaj
15 evrov v časovnem obdobju najmanj šestih mesecev,
lahko postanete »otrokov heroj« (https://luninavila.
si/otrokov-heroj/).

Odmevi
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VRTEC

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI
DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK
Vrtec pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok objavlja
razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto
2020/2021 (vpis z dnem 01. 09. 2020).
Vlogo za vpis otroka v vrtec oddajte v tajništvo šole in
vrtca osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do
30. 04. 2020.
Obrazec dobite na spletni strani vrtca in šole ali v
tajništvu šole.
Starši bodo o sprejemu otrok v vrtec pisno obveščeni
najpozneje do konca meseca maja 2020.

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

LETA 2019 SE JE V OBČINI LOŠKI POTOK RODILO 19 OTROK
prebivališče enega od staršev, ki
je uveljavil pravico do denarne
pomoči):

■■iz Črnega Potoka za enega dečka,
■■s Hriba za tri deklice in tri dečke,
■■iz Podplanine za eno deklico,
■■iz Podpreske za enega dečka,
■■iz Retij za eno deklico in tri

Kot običajno so podatki, ki jih navajam v nadaljevanju,
pridobljeni iz vlog, ki so jih starši novorojenčkov oddali
na občinski upravi, da bi uveljavili pravico do enkratne
denarne pomoči za novorojence v občini Loški Potok.
V skladu z Odlokom o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini Loški Potok (Ur. list RS, štev.
94/2014) so starši upravičeni do pomoči v višini
300 EUR. Pomoč lahko prejmejo družine, v katerih
imata vsaj eden od staršev in novorojenček prijavljeno
stalno bivališče v naši občini.
Leta 2019 se je v naši občini rodilo 19 otrok, in sicer enajst
dečkov in osem deklic. Leto prej je bilo število za štiri
manjše.
Enkratno denarno pomoč ob rojstvu novorojenca
so dobili starši iz naslednjih vasi (upošteva se stalno
Januar - februar 2020

dečke,
■■iz Šegove vasi za dve deklici in
enega dečka,
■■iz Travnika za eno deklico in dva dečka.
Deklice so: Ema, Gaja, Kalina, dve Lani, Manca, Neža
in Zoja.
Dečki pa so: Anej, David, Gabriel, Izak, Jaka, Luka, Nik,
Tijan, Tim, Timotej in Val.
Vsem staršem ob rojstvu malčkov še enkrat iskreno
čestitamo. Tudi lani so članice Društva upokojencev
Loški Potok vsakemu novorojenčku podarile čestitko
in doma narejeno darilce. Starši so tako lahko izbrali
med pletenimi copatki in slinčkom. Ob tej priložnosti
se v imenu staršev novorojenčkov članicam društva
upokojencev najlepše zahvaljujem za unikatna darilca.
Mojca Lavrič
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POTOŠKI FANTJE V LETU 2019
Medtem ko smo že vsi pošteno zakorakali v leto 2020, je
prav, da se še enkrat ozremo na staro leto in na vse, kar
nam je dobrega prineslo. Vsako leto je namreč zgodba
zase, v očeh Potoških fantov pa bo ostalo zapisano kot
leto, polno veselja, druženja in seveda prepevanja. Veliko
stvari kljub vsemu ostaja nespremenjenih že od samega
začetka delovanja. Petkovi večeri so rezervirani za pevske
vaje, na katerih se gradijo temelji vsakega pevskega zbora
oziroma vokalne skupine. Radi se odzovemo na vabila
in popestrimo razne obletnice, še vsakič doslej pa smo
nastopili na koncertu ob materinskem dnevu in na
božično-novoletnem koncertu potoških pevskih zborov.

Fantje pa ne nastopamo le v domačem Loškem Potoku,
ampak se marsikdaj popeljemo tudi v bolj ali manj
oddaljene kraje po Sloveniji. Meseca februarja smo
se udeležili dobrodelnega koncerta v Kompoljah in
v sodelovanju z ansambli prispevali naš del pomoči
tamkajšnjim gasilcem. Poleg tega smo lani prvič
nastopili pri naših sosedih v Loški dolini, kjer smo kot
gostje zapeli na božičnem koncertu ženskega pevskega
zbora Kr'snice. V prijetnem spominu nam je ostalo
tudi gostovanje na srečanju malih vokalnih skupin v
vili Vipolže v osrčju Goriških brd. Tam smo se v družbi
vokalnih zasedb z vseh koncev Slovenije že drugo leto
zapored predstavili tudi mi. Spomin na krasen ambient,
zadovoljstvo občinstva in prepevanje ob kozarčku vina
nam na obrazih vedno nariše nasmeh.
Kot za vsako društvo je tudi za nas pevce pomembno,
da iz leta v leto pridobivamo nova znanja in s tem
počasi, a vztrajno rastemo. S to mislijo smo se meseca
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oktobra udeležili tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka
v Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči. Za nagrado
so se potegovali igralci diatonične harmonike, komorne
zasedbe in vokalne zasedbe, vsak pa se je predstavil z
dvema pesmima iz Slakove zakladnice. Naš sestav je
nastopil zadnji po vrsti in s tem zaključil tekmovalni del
dneva. Žiriji in občinstvu smo zapeli pesmi Selška dolina
in Ta družba naj živi, nato pa z zanimanjem pričakovali
rezultate. Izkazalo se je, da smo s svojim nastopom
prepričali sodnike in segli po najvišjih ocenah ter osvojili
nagrado Lojzeta Slaka, ki ima za nas prav poseben pomen.
Prejeto priznanje nam služi predvsem kot dokaz, da smo
skozi leta vaj in nastopanj napredovali na nivo, vreden
tekmovalnega odra, hkrati pa nas motivira ter nam daje
inspiracijo za nove izzive in raznolike projekte.

Primer slednjih je bil novembrski koncert priljubljenega
slovenskega kantavtorja Adija Smolarja, ki je nastal
kot posledica uspešnega koncerta ob petletnici našega
delovanja. Prireditev smo izvedli v drugačnem stilu kot
po navadi, saj je bil nosilec osrednjega dela koncerta
Adi Smolar s svojim dveurnim programom, sami pa
smo poskrbeli za otvoritev in zaključek. Tako smo
tudi izkoristili status kulturnega društva, saj nam le-ta
omogoča organizacijo kulturnih prireditev priznanih
slovenskih ali tujih glasbenih ustvarjalcev.
V novo leto smo vstopili sveži, polni energije in
pripravljeni na delo. Nadejamo se številnih novih
nastopov in izkušenj, vse naše misli pa so že usmerjene
v prihajajoče projekte, s katerimi želimo obogatiti
kulturno dogajanje v Loškem Potoku.
Aljaž Kordiš

Odmevi
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OTVORITEV RAZSTAVE OHRANIMO RISA
Razstava Ohranimo risa, ki smo jo odprli v torek,
14. januarja 2020, v Kulturno-turističnem centru,
predstavlja 15 slik, 4 risbe, 5 fotografij in kombinacijo
plastike in grafike. Z njimi so se predstavili Karmen
Bajec iz Starega trga pri Ložu, Franc Bešter iz Besnice pri
Kranju, Barbara Demšar iz Škofje Loke, Petra Draškovič
Pelc iz Novih Lazov pri Kočevju, Bruta Carniollus iz
Radovljice, Andreja Srna iz Radovljice, ki živi na Lazcu,
in Brigita Požegar Mulej, Alenka Ana Stante iz Ljubljane
in Andreja Pogačar iz Radovljice. Nastale so na likovni
koloniji, ki je oktobra 2019 potekala na Lancovem pri
Radovljici pod vodstvom akademske slikarke Brigite
Požegar Mulej.
Širši okvir razstave tvori sedemletni projekt LIFE
Lynx, v katerem sodeluje pet držav in enajst projektnih
partnerjev in je namenjen reševanju risa v Dinaridih in
jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem.

Delujejo tudi podporne
skupine, ki so bile
vzpostavljene v sklopu
projekta in v katere so
vključeni lovske družine, društva, občine
in posamezniki. Podrobneje so bile predstavljene v eni od prejšnjih
številk Odmevov.
Slikarka Brigita Požegar Manca Dremel z Biotehniške fakultete
Mulej je na otvoritvi je pojasnila širši okvir likovne kolonije
opozorila na posebnost, in njeno vlogo v okviru mednarodnega
ki jo razstava odraža, projekta LIFE Lynx.
to je interakcija med
slikarji in biološko znanostjo. Omenila je premeno, ki se
je zgodila na področju slikarstva, saj se je en del slikarjev
odprl v naravo, kar pred desetletji ni bilo možno.
Iz kataloga k razstavi pa povzemamo sledeči zapis, ki še
podrobneje osvetli povezavo med umetnikom in naravo:

Otvoritve svojih del se je udeležilo šest avtorjev (od leve proti desni):
Karmen Bajec, Brut Carniolus, Petra Draškovič Pelc, Brigita Požegar
Mulej, Alenka Ana Stante in Andreja Srna.

Na otvoritvi je dr. Ivan Kos, predstojnik katedre za
ekologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani, predstavil zgodovinske
okoliščine upadanja risje populacije v Sloveniji in
njeno genetsko slabljenje. Izpostavil je vlogo gozda kot
najpomembnejšega habitata za risa ter pomen srnjadi
kot njegove najpomembnejše hrane, ki vpliva tudi
na stalež risje populacije. Tako so upadanje srnjadi in
sorodstvene povezave med risi močno vplivali na njihov
stalež v devetdesetih letih prejšnjega stoletja – risu je
grozilo izumrtje. Namen projekta je zato preprečiti
izumrtje ter okrepiti risjo populacijo z osebki iz drugih
držav. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji prostor
za 70 do 80 risov, trenutno pa populacija obsega 20 do
25 odraslih risov.
Manca Dremel, sodelavka na projektu LIFE Lynx, je
poudarila, da je ena od pomembnih aktivnosti projekta povečati podporo in sprejemljivost prebivalstva za
naseljevanje risa, k čemur prispeva likovna razstava.
Januar - februar 2020

»V likovnih galerijah so redke in zato še posebej dragocene
razstave, ki umetnost prepletajo z naravoslovjem. Prav
taka je pričujoča razstava (...), ki z močnimi in barvitimi
podobami prinaša svojevrstven uvid v skrivni svet tega
nenavadnega in redkega bitja. … Narava, ki se kot živo
bitje neprestano spreminja, vedno znova prinaša nove
prizore, barve, svetlobo, linije in teksture. Za umetnika je
kot zakladnica raznovrstnh likovnih elementov in hkrati
navdih za ustvarjanje, razvijanje in izpopolnjevanje
likovnega izraza.« (Katalog Ohranimo risa, likovna
kolonija, UL BF, Lj., 2019)
Blanka Bartol, ki je prireditev vodila, je ob razstavi
spomnila na to, da so se likovni ustvarjalci v okviru
enega od potoških likovnih srečanj, organiziranih skupaj
z Lovsko družino Loški Potok, srečali tudi s tematiko
prostoživečih živali, ki niso redke v našem prostoru.
Prireditev je glasbeno
zaokrožil Matic Mohar s
tremi pesmimi slovenskih
avtorjev – Čez šuštarski
most, Z Goričkega v Piran
in Stoj, Marija. Sledila
je zakuska v organizaciji
Turističnega
društva
Loški Potok.
Matic Mohar je program otvoritve
zaokrožil s tremi pesmimi slovenskih
avtorjev.

Turistično društvo Loški Potok
Zanj Blanka Bartol
25

KULTURA

V PODPRESKI SMO GOSTILI AMATERSKO GLEDALIŠČE DPD
SVOBODA IZ LOŠKE DOLINE
V soboto, 7. 12. 2019, smo v Podpreski v domu
krajanov gostili amatersko gledališče iz Loške doline.
Ogledali smo si komedijo z naslovom Maček v žaklju v
režiji Andreje Buh. V dvorani se nas je zbralo okoli sto
gledalcev, ki smo budno in z zanimanjem spremljali igro.

Igralci so odigrali odlično. Pokazali so, da so izkušeni
gledališčniki in da imajo veselje do igre. Opaziti je bilo
žar. Občutili smo, da tudi igralci uživajo ob igranju. In
vse te občutke so prenesli tudi na nas gledalce. Predstava
je bila polna komičnih prizorov, ob katerih smo se iz srca
nasmejali.
Že večkrat smo v Dragarski dolini gostili amatersko
gledališče iz Loške doline in smo bili res navdušeni
nad njihovo igro. Vedno izberejo odlične komedije,
ki jih odigrajo z žarom. Društvo deluje že vrsto let in

je prejelo že tudi prestižne nagrade. Igralci pokažejo
pravo gledališko znanje. So zelo spretni na odru in nas
vedno nasmejijo do solz. S prepletom smešnih prizorov,
z njihovo verbalno in neverbalno govorico ter mimiko
teles vedno dokažejo, da so pravzaprav mojstri v tem.
So vredni vseh pohval in jim lahko zaželimo še veliko
uspešnih iger tudi v prihodnje.

Upamo, da se še srečamo pri nas. Sploh ne dvomimo, da
bodo tudi v prihodnje pripravili odlične igre in z vsako
posebej dokazali, da so pravi mojstri v tem. Mi jih bomo
z veseljem povabili, saj je smeh vedno dobrodošel. Ne
bomo kupovali mačka v žaklju, ampak se bomo odločili
za tisto, kar je že dokazano najboljše – Amatersko
gledališče DPD Svoboda Loška dolina.
Tekst in foto: predsednica KŠD Draga Nevenka Dražetić

ČLANI DRUŠTVA BLOŠKI PLESALCI SO RAZVESELILI
STANOVALCE DEOSA V CERKNICI
Člani društva Bloški plesalci smo svoje navdušenje nad
plesom prikazali v Deos Cerknica.
Pod geslom "Starejši za starejše" smo z našim nastopom
želeli popestriti vsakdanjik njihovih stanovalcev in
praznovanje njihovih rojstnih dni. Pričakali so nas v prav
lepo praznično okrašenem domu.
Program in koreografijo nam je pripravil naš strokovni
vodja Ivan Korelc. Za uvod smo slavljencem zapeli Vse
najboljše za vas. Naš prvi ples je bil skupinski blus ob
pesmi Bela snežinka. Sledila sta polka Ena po domače in
verižni valček ob pesmi Sveta noč. Skupinske nastope sta
popestrila zakonca Žnidaršič, ki sta ob pesmi Jingle Bels
zaplesala tehno swing. Zaplesali smo še krožno polko
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in plesalke linijski ples "Senjorita Margarita". Program
smo zaključili z Jenkovo četvorko, ki jo plešemo, kot
jo je učil diplomirani mojster Jenko. Po predstavitvi
slavljencev in sprejemu čestitk smo v lahkotnem plesu
povabili na plesišče tudi stanovalce in zaposlene. Vsi
ne morejo plesati, so pa bili deležni čudovitih sladkih
kanapejev božičnih kapic, ki sta jih pripravili Jožica in
Miljana Kraševec. Stanovalci in zaposleni so aktivno
sodelovali ob našem nastopu. Peli so in nas spodbujali z
aplavzom. Med vse prisotne so razdelili rojstnodnevno
torto. Povabili so nas v sejno sobo in nas prijetno
pogostili. Direktorica ga. Biserka Levačič Nelec se
nam je z navdušenjem zahvalila in nas povabila, da še
kdaj pridemo. Zagotovo se bomo vabilu odzvali, saj
smo Bloški plesalci tudi člani Slovenske filantropije
Odmevi
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in pridruženi člani Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij. Z našimi nastopi želimo popestriti kulturno
dogajanje. Veseli in ponosni smo, da lahko drugim in
sebi polepšamo dan, jim privabimo na obraze nasmeh in
zadovoljstvo. Nekaj dni po nastopu smo si ogledali tudi
posnetke nastopa, ki nam jih je mojstrsko pripravil naš
član Igor Vidrih. Zadovoljni smo bili, čeprav vemo, da
smo lahko še veliko boljši.

je bila prisotna tudi trema. Odgovornost do drugih mi
daje dodatno moč, da stisnem iz sebe maksimum. Tudi v
seniorskih letih lahko dodajam k osebnostni rasti.

Ivanu Korelcu in Ireni Elsner se zahvaljujem za njune
številne prostovoljne ure pri pripravah za nastop. Igorju
Vidrihu iskrena hvala za fotografije in video posnetke,
hvala Jožici in Milojki za božične kapice in tudi vsem
članom – skupaj zmoremo. Vesela in ponosna sem, da
sem članica Bloških plesalcev.
Zame je ples prečudovito razvedrilo in druženje, ki me
vsestransko bogati. Je posebna radost, ki mi ob glasbi in
gibu daje polet in omogoča polno sprostitev. Ob nastopu

Tekst: Zdenka Milanovič
Foto: Igor Vidrih

30. OBLETNICA VDC RIBNICA
V sredo, 22. 1. 2020, smo v TVD Partizan v Ribnici
praznovali 30. obletnico VDC Ribnica. Napovedoval je
Aleš Ravnik. Nastopali so učenci Glasbene šole Ribnica
in plesalca iz kluba Jasmin. Govore so imeli direktorica
Tatjana Popovič, predsednik Društva Sožitje Ribnica
Jože Košmrlj in Irena Borštnik.

Na odru smo pokazali, kaj delamo v VDC-ju. Jaz sem
delal plakat o vodi, Mojca je barvala zvončke, Marija
je vezla sončnico, Janez pa je delal pručko. Sledila je
podelitev priznanj za 30 let v VDC-ju. Po končani
prireditvi smo imeli pogostitev, med drugim tudi veliko
torto, ki smo jo razrezali.

Tomaž Košir, uporabnik VDC Ribnica
Januar - februar 2020
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PISMA BRALCEV

OGENJCA JE TRAGEDIJA PARTIZANSKEGA UPORA IN
LOŠKEGA POTOKA! (2)
Imamo demokracijo, zato lahko vsakdo javno razpravlja,
kar je bilo v SFRJ omejevano, lahko tudi kaznovano.
Gospod Vlado Mohar lahko zato oporeka mojemu
mnenju, da je »Ogenjca« pravzaprav tragedija
partizanskega upora in Loškega Potoka. Piše, da vnašam
nemir v spokojno, že davno spravljeno dolino Loškega
Potoka, kjer so vsi ljudje vedno bili enakovredni, pravi
vzor odnosov med različno mislečimi ljudmi, vernimi in
nevernimi. Očita mi, da pišem samo o državljanski vojni,
pozabljam pa na okupacijo. Razlaga, kaj so počeli fašisti
Primorcem že pred vojno, ne omeni pa primorskega
TIGR-a, ki je povezoval Primorce v uporu zoper fašiste
prej kot OF. Ta je pozvala k uporu šele po napadu Nemčije
na SZ. Brez mandata naroda je oklicala vsak upor izven
OF za izdajo naroda. Pozivala je k revoluciji za prevzem
oblasti po vojni. TIGR se je boril samo za obstoj naroda
in ni pozival k revoluciji. Spopad tigrovcev z italijanskim
okupatorjem maja l. 1941 na Mali gori ni imel elementov
NOB, kar meni tudi pokojni Marjan F. Krajnc,
generalmajor JLA. Doc. dr. Bojan Godeša z Inštituta za
novejšo zgodovino je povedal 1. maja 2016 na radiu, da
so bili komunisti do organizacije TIGR zadržani, ker se
je organizacija TIGR naslonila na reakcionarne sile in
je bil TIGR nacionalno orientiran. Kakšne cilje pa je
imela OF, pove letak s pozivom tedanjim prebivalcem
Kočevske, ki ga je napisala Partija in ne OF, iz avgusta l.
1941. Napisan je v nemščini. Podpisan je Jože Šeško. Na
pozivu piše: »Proč s pokvarjenimi voditelji Kočevarjev!
Za enotno fronto nemškega in slovenskega naroda
na Kočevskem! Proč s kapitalističnimi hlapci Adolfa
Hitlerja! Naj živi Komunistična partija Slovenije! Naj
živi nepremagljiva, miroljubna Rdeča armada! Naj živi
Sovjetska zveza, dežela delavcev in kmetov! Naj živi
Stalin, voditelj delovnih ljudstev in voditelj za svobodo
bojujočih se narodov!« Letak ne poziva na boj v okviru
OF. Poziva na boj za cilje, ki jih ima Stalin oz. SZ. Očita,
da pišem o brezbožnih revolucionarjih, da so partizani
brezobzirno maltretirali miroljubne verne ljudi, ki so se
bili primorani obrniti po pomoč k italijanski komandi,
rešiteljici ljudstva izpod rdečega terorja. V prispevku
pa nisem niti enkrat uporabil besedi verni, brezbožni.
Dejstvo je, da je OF sprožila revolucijo že l. 1941 in
je že v prvem letu vojne začela likvidirati ljudi, ki so
nasprotovali uvedbi režima po vzoru SZ po vojni. Niso
se bojevali za cilje okupatorja, niso se odpovedali narodni
pripadnosti, kot trdi g. Mohar. Velika tragedija je, da se je
velik del naroda zaradi preživetja moral zateči pod okrilje
okupatorja. Fašisti in nacisti so sovražili komuniste bolj kot
slovenski narod. Partizani so pod vodstvom OF napadali
okupatorja, a se tudi srdito spopadali z nasprotniki
revolucije. Upor okupatorju in zmaga v državljanski vojni
sta bila mogoča le, ker je Stalin med vojno dosegel dogovor,
da je Jugoslavija interesna sfera SZ. G. Mohar pove, da
so Italijani iz maščevanja ustrelili 18 talcev, in ne 14, kot
sem napisal. Partizanka, ki je ustrelila podporočnika, se
je imenovala Marija Glad. Žalostno je, da se je nikjer ne
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omenja, na nobenem spomeniku. V »Zborniku Nova
slovenska zaveza« piše, da so italijanski grenadirji na
svojem pohodu prišli 30. julija v Travnik. Cesta proti
Dragi je bila prekopana in zabarikadirana. Italijani so
čistili okolico in zavarovali cesto. Pri tem je partizanka z
rafalom iz strojnice ubila italijanskega poročnika. To je
silno razkačilo Italijane. Obkolili so vas Travnik in izdali
poziv, da se morajo javiti vsi moški iz vasi od 14. do 60.
leta starosti na vrtu sredi vasi. Odbrali so može in fante
in jih kot talce odpeljali proti Sodolu. Ljudje so šli takoj k
župniku Pravharju, ki je šel potem skupaj s kaplanom na
italijansko komando prosit za nedolžne talce, a ni zaleglo.
Čudim se, da se v Loškem Potoku te velike tragedije ne
obeležuje in ne spominja tako kot tragedije pri Ogenjci,
kjer ni umrl niti en Potočan. Cenim izražanje pietete ZB
in predstavnikov države do žrtev pri Ogenjci. Ne tam ne
drugje pa nisem še nikoli slišal o pobitih talcih in požigu
vasi Travnik. To me je spodbudilo, da sem napisal svoj
pogled na te dogodke. G. Moharja moti moje mnenje o
dogodkih skrite bolnice v jami. Ne razumem, kako so se
bolničarka Mimi Čepon in ranjenci lahko dogovorili, da
jih bolničarka ustreli in nato še sebe. Kdo jim je vcepil
tako prepričanje, ki je privedlo do te odločitve. Bolničarka
verjetno res ni vedela za Hipokratovo prisego, saj ni bila
izšolana bolničarka. Kako je mogoče, da sta ranjenca, ki so
ju Italijani zajeli živa, le preživela. G. Mohar me poučuje o
kolaboraciji. Nič pa ne omeni državljanske vojne, začete
med okupacijo. V državljanski vojni ni izdajalcev naroda,
so le privrženci in nasprotniki revolucije istega naroda.
Še vedno se slavi »veličastna zmaga« nad okupatorjem,
protirevolucionarji pa se proglašajo za kolaborante,
izdajalce naroda. Partizani naj bi pobijali le izdajalce
naroda in ne protirevolucionarjev. To je neodgovorno
izmikanje (so)odgovornosti za bratomorno vojno in
vzrok za razkol naroda. Pokojna mama, Jožefa Kordiš,
»Trafikarjeva Pepca«, nam je večkrat pripovedovala
o partizanskem mitingu na Hribu za časa italijanske
okupacije, kjer so govorili komisarji ne toliko o Italijanih,
ampak le:«Pojdite z nami, po vojni bo vse skupno naše,
problem so le domači izkoriščevalci, župan, župnik in
trgovec, ki jih je potrebno odstraniti.« Cilji revolucije so
tisti, ki so mnoge mlade, revne, nerazgledane pritegnili
v partizane. »Če bi to, kaj se dogaja in kako se živi v SZ,
povedali ljudem, ne bi šel nihče v partizane!« je po končani
vojni povedal Matija Maček, šef OZNE, partizanskemu
komandantu Francu Severju - Franti. Tito je rekel, da je
važna le zmaga nad »kraljevo vojsko v domovini«, to je
četniki, v Sloveniji imenovana »plava garda«, ter drugimi
nasprotniki revolucije. Okupatorja lahko premagajo le
zavetniki.
G. Mohar pravi, da se je v Loškem Potoku kot prva v
Sloveniji ustanovila bela garda pod vodstvom župnika
in kaplana. Ni res! Dejstvo je, da so partizani pred tem
razglasili splošno mobilizacijo in 9. maja še republiko.
Nekateri so to doživeli kot nasilje. Manjša skupina
potoških fantov se je sama organizirala, in to brez vednosti
Odmevi
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Italijanov. Nista jih vodila ne župnik ne kaplan! Več o tem
piše v knjigi »SLOVENSKI RAZKOL» avtorja dr. Jožeta
Možine, stran 290.
Zakaj in kdaj je nastala bela garda, kot g. Mohar imenuje
vaške straže in domobrance? Zgodovinarka dr. Vida
Deželak Barič z Inštituta za novejšo zgodovino je v
Delu zapisala: »Revolucionarno nasilje je bilo odločilno za
vzpostavitev oborožene protirevolucije, čeprav nekateri tega
nočejo videti. Za prepir sta vedno potrebna dva, vendar je
vselej tudi pomembno, kdo je začel. Pri vsem tem ni mogoče
mimo dejstva, da so VOS po Ljubljani, partizanske enote pa
na podeželju, že leta 1941 izvajale tako imenovane likvidacije.
Slovenija je imela leta 1941 okoli 2600 mrtvih. Brez
povojnih pobojev bi bilo na Slovenskem za 15 odstotkov manj
mrtvih«. Inštitut za novejšo zgodovino navaja, da je med
vojno vihro in revolucijo umrlo ca. 100.000 Slovencev,
zaradi partizanskega upora pa 7.800 okupatorjev! Številke
zgovorno povedo resnico! O bratomorni vojni govori
prof. dr. Matjaž Zwitter v Delu – Sobotni prilogi 04. 01.
2014: »Komunistična partija je ves čas vojne in seveda še
po njej nadvse pretkano igrala svojo dvolično vlogo z enim
samim zelo jasnim ciljem: prevzeti oblast. Začelo se je že na
ustanovnem sestanku pri Vidmarjevih: protiimperialistična
fronta, kot so jo imenovali 27. aprila 1941, je bila v govorici
tistega časa fronta, uperjena proti angleškim in ameriškim
imperialistom. Šele po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo so
komunisti zamenjali sovražnika in pričeli uporabljati naziv
Osvobodilna fronta. V drugem letu vojne je Komunistična
partija s svojimi eksekutorji izvedla veliko strašnih zločinov
nad civilnim prebivalstvom in nad duhovniki, predvsem na
Notranjskem in Dolenjskem. Nastanek domobranstva in
državljanska vojna sta bila del premišljenega načrta Partije, ki
si po končani vojni nikakor ni želela demokracije: političnega
nasprotnika so prisilili v sodelovanje z okupatorjem in ga
zato že vnaprej onemogočili. In ker tudi to ni bilo dovolj, so
po končani vojni pobili deset tisoče civilistov. Brezna na Rogu,
Huda jama in številna druga grobišča pričajo o zločinih, ki
nikoli niso bili kaznovani. Strinjam se: sodstvo ne sme biti del
dnevne politike. Toda preiskovalci, tožilci in sodniki morajo
razumeti, koliko nedolžnih, vsega spoštovanja vrednih ljudi
trpi zaradi njihove neodločnosti. Partizani so res večinoma že
pokojni, njihove družine pa še vedno čutijo breme krivde, ki jo
– povsem izkrivljeno – pripisujemo celotnemu osvobodilnemu
gibanju. Če bi Ivana Mačka Matijo ali Mitjo Ribičiča obsodili
zaradi zločinov, ki sta jih ukazala, če bi Komunistično
partijo jasno označili za zločinsko združbo, potem bi tudi na
partizanski boj lahko gledali z občudovanjem in ponosom.
Če je možna posthumna rehabilitacija, naj se izpelje tudi
posthumna obsodba. Sodstvo naj pokaže, da razume svojo
odgovornost pri narodni spravi.« Prof. dr. Matjaž Zwitter je
bil zdravnik specialist na Onkološkem inštitutu v Ljubljani
ter profesor na mariborski in ljubljanski medicinski
fakulteti. Oče dr. Zwittra je bil direktor partizanskega
Znanstvenega inštituta.
Bivši ustavni sodnik, mag. Matevž Krivic, je v DNEVNIKU
zapisal: »Potrebna je odkrita razprava o napakah in tudi
hudih zločinih, zagrešenih s strani tistega (komunističnega)
dela vodstva NOB, VOS, tako imenovanih "partizanskih
vojvod" zlasti leta 1942 itd., ki jih je zakrivilo pojmovanje
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NOB kot revolucije. Ne mislim, da bi današnja ZZB in mi
vsi morali obsoditi revolucijo. Morali pa bi obsoditi uporabo
revolucionarnega nasilja, še zlasti "preventivnega" pobijanja
premožnejših kmetov in industrialcev (celo z družinami
vred) zaradi "revolucionarne prognoze", da bodo v razmerah
okupacije in NOB nujno postali sodelavci okupatorja – še
preden so res postali in čeprav to mnogi od njih nikoli niso bili.
V oboroženi borbi za narodni obstoj proti izdajalcem seveda
ni milosti – "preventivno" pobijati kot narodne izdajalce ljudi,
ki si rok s tako izdajo niso umazali, pa je bilo nečloveško
(zločinsko), hkrati pa za osvobodilno stvar še močno politično
zgrešeno in škodljivo. O koncentraciji hudega revolucionarnega
nasilja na osvobojenih ozemljih v Ljubljanski pokrajini kot
vzroku za nastanek vaških straž bomo pa kar molčali in si pred
tem še naprej zatiskali oči? Nojevsko tiščanje glave v pesek –
česar nočemo videti, tega ni bilo? Trditi, da je bila "bela garda"
ustanovljena v času, "ko se med borci NOB sploh še ni govorilo
o kakšni revoluciji". Seveda ne, saj se je kasneje med partizani
o tem govorilo še manj (razen ponekod na kakšnih političnih
urah, da po vojni ne bo ne davkov ne denarja in podobno),
saj je Stalin leta 1943 Kominterno razpustil in komunistom
v Evropi strogo prepovedoval izvajanje revolucije med bojem
proti okupatorjem, prišlo je do sporazuma Tito–Šubašić, do
zagotovil zahodnim zaveznikom, da povojna oblast ne bo
komunistična itd. Toda eno je, kaj se je med NOB "uradno"
govorilo – resnično dogajanje na terenu je bilo pa v marsičem
drugačno. Bomo mi "na levi" še naprej kar molčali o tem? Tudi
to je poskus revizije zgodovine – ne sicer tiste, ki so se je naše
generacije učile v šolah, ampak tiste, ki se je v resnici zgodila.«
G. Mohar je popravil moje navedbe, da je bilo v
Loškem Potoku med drugo svetovno vojno ne samo
260 žrtev, temveč najmanj 400, od tega 250 na strani
»belogardistov« in približno 150 na partizanski strani
in da so pri tem upoštevane vse žrtve, tako v taboriščih
in neposrednih bojih kot tudi ustreljene ali drugače
umorjene. G. Mohar pravi: »Ob tem pa nas gospod
Mihič »potolaži« še s tem, da pri Ogenjci ni padel noben
Potočan.« Tako se izogne odgovoru, zakaj se v Loškem
Potoku slavi in se spominja le tragedije pri Ogenjci,
čeprav tam ni bilo partizanske zmage, temveč le tragedija
partizanskega upora. Ironično je njegovo vprašanje, kdo
je odgovoren, da so medvojni in povojni poboji oz. zločini
na obeh straneh še vedno sodno nekaznovani. Meni, da
je za to kriv Demos, SKD in tudi jaz, ker sem bil v času
osamosvajanja pionir, ki je soustvarjal novo oblast. Res
je, bil sem pionir demokratizacije v ribniški občini, to je
v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku, in sicer kot prvi
predsednik SKD in podpredsednik DEMOSA Ribnice
oz. podpredsednik SO Ribnica. Tedaj je stranka SKD na
volitvah dobila največ glasov od vseh strank, vendar le 28
%. To je bil sicer lep rezultat, a je bil pod pričakovanji, ki
smo jih imeli ob ustanavljanju stranke. Ko smo povabili
krajane Loškega Potoka na prvi sestanek s SKD, ni prišel
niti en moški, le ženske, predvsem vdove iz Retij in s
Hriba in manj iz drugih vasi. V zraku je bil prisoten strah,
kaj bo s tistimi, če ne bo na volitvah dosežena sprememba
enopartijskega režima. To je bil strah iz izkustva revolucije
in življenja v totalitarnem režimu. Da bi izkazali pieteto
do pobitih talcev v Sodolu in da bi opogumili občane
za aktivno sodelovanje pri spremembah, smo se vodilni
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člani SKD skupaj s tedanjim predsednikom vlade vojna in revolucija znani metodi za hitro »popravljanje«
Lojzetom Peterletom poklonili v Sodolu tam pokopanim krivic. Ni mogoče doseči enotnega pogleda na zločine, ki so
žrtvam. Tega ni storil še noben drugi slovenski politik ali se dogajali pred pol stoletja in več, če ne zmoremo opraviti
predstavnik države. G. Mohar očita, da zločini še niso s sedanjimi zločini, z vsemi vrstami kaznivih dejanj,« je
kaznovani zaradi desnice? Ne razume, da v prvih dveh mnenje diplomata dr. Iztoka Simonitija. G. Mohar mi
letih, ko je imel oblast DEMOS in je bila oblikovana vlada še očita: »G. Mihič je v svojem članku za prikaz skoraj
velike koalicije, v kateri so sodelovali tudi komunisti – negativne vloge delovanja partizanov uporabil enostransko
prenovitelji, ni bil prvi cilj Demosa in vlade ravno pregon prikazovanje dejstev, čudnih zaključkov in selektivno uporabo
zločincev vojne in revolucije, temveč osamosvojitev dogodkov iz tistega časa«. Menim, da jih ni razumel oz.
Slovenije. G. Mohar pa se ne vpraša, zakaj levica ni sprožila jih je razumel drugače kot jaz. Pravi: »Ljudje, pri Ogenjci
postopkov na sodiščih proti zločincem.
in ostali z njo povezani, so se v obrambi svoje domovine,
G. Mohar tudi piše, da so Potočani že takoj po vojni svojih korenin in svojega jezika uprli italijanski vojski do
v glavnem premogli dovolj inteligence, človečnosti, dokončne zmage in prevzema oblasti. Ni dileme, da so se
zmožnosti premagovanja krivic in vsiljenega občutka ljudje za obrambo domovine in uničenje brezvernih rdečih
manjvrednosti in so se zato toliko spravili med seboj, da so banditov povezali z okupatorjem, ki naj bi jim po svoji
lahko s skupnimi močmi ponovno vzpostavili normalno zmagi kot zahvalo za sodelovanje prepustil oblast«. G.
Mohar pravi torej, da so vsi ljudje, s tem ko so se uprli
življenje v kraju.
italijanski vojski, dosegli dokončno zmago nad Italijani.
Nato pa pravi, da dokončna sprava skoraj ni mogoča, saj je Dejstvo pa je, da je zaradi partizanskega upora zoper
slišal in se res še vedno sliši: »Še premalo smo vas potolkli.« italijanskega okupatorja padlo 1.800 vojakov. Italija ni
G. Mohar pa to tako zapiše, kot da on ne ve, iz katerih vrst se kapitulirala zaradi partizanskega upora, temveč so jo
še občasno sliši to »človekoljubno obžalovanje«. Ugotavlja, premagali zahodni zavezniki. G. Mohar je zelo krivičen,
da je sprava neaktualna, nekoristna tako za potomce ko še vedno trdi, da so se drugi Slovenci sicer borili
zmagovalcev kot za potomce poražencev revolucije, saj za obrambo domovine, a tudi za uničenje brezvernih
potomci obojih niso krivi za to dogajanje.
rdečih banditov in se povezali z okupatorjem, ki naj bi
V javnosti, v šolah, v javnih sredstvih obveščanja pa še jim po svoji zmagi kot zahvalo za sodelovanje prepustil
vedno prevladuje nedotakljiva epopeja »upora za vsako oblast. G. Mohar še piše: »Obramba svoje domovine,
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Loški Potok) prejme:
Marija Knavs, Cesta IX. korpusa 100, 5250 Solkan
1. IN 4. VOKAL

AFRIŠKA KRAVJA
ANTILOPA

PAVLE ZIDAR

SLOVENSKI KIPAR
BATIČ

ANGL. PIS.
(SHIRLEY)

ZNAMKA FRANC.
AVTOMOBILA

ITALIJ. TOVARNA
MOTORJEV

SKRAJNI DEL,
OBROBA

300

DIVJA MAČKA
NAŠIH GOZDOV

TINA
TRSTENJAK

16. IN 21. ČRKA

TOVARNA PIJAČ
V MIRNI

GIBLJIV STIK,
SKLEP

MADŽARSKI
PESNIK ARPAD

KOBALT

IVO DANEU

2. IN 4.
SAMOGLASNIK

EVI

TURISTIČNO
DRUŠTVO

BIBLIJSKO
LJUDSTVO V
PALESTINI

OHLAD,
OHLADITEV

TINE ROŽANC

AVSTRALSKA
PEVKA (KYLIE)

REKA V
FRANCIJI

NEODLOŽLJIVOST

S
R
E
Č
N
O

2
0
2
0

FRANCOSKI
PISATELJ (LOUIS)
AVTOMOBILSKA
OZNAKA OGULIN

VSE V REDU

ARISTOFANOVA
KOMEDIJA

NAJET
TEKMOVANJE
DELAVEC,
V VEČ
PLAČAN NA DAN DISCIPLINAH

ČETRTI RIMSKI
KRALJ

MOŠKI GLAS

ULTRA KRATKI
VALOVI

ODM

PETER POLES

OČE

SATIRIK
BUCHWALD

SIBIRSKI
VELETOK

IGRALEC
RAVNOHRIB

PRAVO, JUS
(LATINSKO)

3. nagrado – paket Občine Loški Potok prejme:
Fani Levstik, Travnik 11, 1318 Loški Potok
SESTAVIL:
VINKO KOŠMERL

DOMAČA
OKRASNA PTICA

OZNAKA ZA
IRSKI FUNT

SVINEC

MESTO V
FRANCIJI

AVT.
HITROSTNO
TEKMOVANJE,
RALLY

DRUGA OZNAKA
ZA WC

REPUBLIKA
SLOVENIJA

MADŽARSKA
NAFTNA DRUŽBA

REŠETO, SITO

PESNIK AŠKERC

PRIPOVEDNI
PESNIK

Lesni zadrugi in PGD Hrib - Loški Potok se zahvaljujemo
za podarjene nagrade, srečnim nagrajencem pa iskreno
čestitamo! Ostalim reševalcem, ki ste sodelovali v
žrebanju in tokrat niste bili izžrebani, pa želimo več sreče
prihodnjič!

KOMIK HRIBAR
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EDEN OD 3.
LEDENIH MOŽ

NAJLEPŠI DEL
CVETLICE

DME
VI

2. nagrado – paket Občine Loški Potok prejme:
Francka Lindič, Omerzova 42, 1330 Kočevje
ČUTNO UDOBJE,
UŽITEK

FRANC. TENISAČ
(YANNICK)

5. nagrado – knjigo Gasilstvo skozi čas (poklanja jo
PGD Hrib - Loški Potok) prejme:
Metka Anzeljc, Mali Log
24, 1318 Loški Potok
O

UDAV

ŠVEDSKA GLAS.
SKUPINA

ČIPKARSKO
MESTO

KEMIJSKI
SIMBOL ZA
AKTINIJ
DRŽAVNI
URADNIK V
SULTANOVI
TURČIJI

BESEDILO
TANKA KOŽICA,
MEMBRANA SLO. ARHITEKT
(MARKO)

OKRAJŠAVA ZA
EVENTUALNO

MESTO V
FRANCIJI

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

4. nagrado – knjigo Gasilstvo skozi čas (poklanja jo
PGD Hrib - Loški Potok) prejme:
Toni Bartol, Hrib 53 a, 1318 Loški Potok

FRANC. SKLAD.
(PIERRE)

KOVAČ NIKO

ELEKTRONSKA
POŠTA

SOMNOŽITELJ

KOMISIJA ZA
PREPR. KORUPCIJE

Za novoletno nagradno križanko, objavljeno v zadnji
lanski številki glasila Odmevi, smo do predpisanega roka
prejeli 48 vaših rešitev, med katerimi smo v uredniškem
odboru izžrebali pet nagrajencev. Sreča pri žrebu se je
tokrat nasmehnila naslednjim reševalcem:
DESNI PRITOK
VOLGE

POLOVICA
ZADNJICE

KAZALNI
ZAIMEK

MESTO V
ALŽIRIJI

SIMBOL ZA
TELUR

ČRTA, MEJA
(LATINSKO)

OKRAJŠAVA
ZA ULICO

KRAJ NA
DRAVSKEM POLJU

NAGRAJENCI NOVOLETNE NAGRADNE KRIŽANKE

GLA

C

JEZERO V
SEVERNI
ITALIJI

STOLETJE

ITA RINA ALI . . .
KRAVANJA

SPODNJI DELI
PASJE NOGE
OZNAKA ZA
NEZNANCA

IMA
KAJ

V
U

VZKLIK PRI
BIKOBORBI

MESTO
V RUSIJI

INTERNET

TOK
U

A
I

ZVRST GLASBE,
COUNTRY

RIBIČEV
PRIPOMOČEK

E
ŠKE
IJE

VI

PRIBITEK NA
OBRESTNO
MERO

AFRIŠKI JEZIK V
BENINU IN TOGU
TANTAL

Vinko Košmerl

ŽUPAN
SODRAŽICE
(BLAŽ)

STRINA, UJNA

AVTOMOBILSKA
OZNAKA ZA
ZDA

GRŠKI
MITOLOŠKI
LETALEC

FILMSKI
VESOLJČEK

KRAJ PRI
ZADRU

Odmevi

ANTON AŽBE

GLAVNO MESTO
ZAMBIJE
JAVNI GOVORNIK
RETOR
ZADETEK PRI
TOMBOLI

PISMA BRALCEV

DUH PRETEKLOSTI
Povasenke (ob upoštevanju narečnega izgovora lahko
zapišemo Povasienke), ki vztrajno zbirajo in na novo
predstavljajo ljudske pesmi, širši javnosti že skoraj
nepoznane in le majhen korak pred tem, da za vedno
utonejo v pozabo, so letos že nekajkrat nastopile v svojih
novih oblekah. V prizadevanjih za čim bolj avtentično
predstavitev običajev ter pesmi in napevov iz tradicije
kraja, ki so jih že ali pa jih še bodo na novo odkrile, so
pridobile tudi sredstva za izdelavo oblek, ki so bile v
uporabi v Loškem Potoku pred več kot 100 leti. Gre
za modele, ki so bili izbrani s starih potoških fotografij
iz časa pred prvo svetovno vojno. No, vse to je večini
občanov tako in tako že znano. Da o tem pišem, so me
vzpodbudila nekatera mnenja oziroma opazke občanov,
ki so jih Povasienke deležne, ko se pojavijo v javnosti.
Nekako v stilu: »Joj, kok ste neumne, kә se šiemte v tie
rute. Zgliedate vsaj 20 let starji«. Ali pa: »Sem že mislu,
de sem v Irakә, kә so vse tok pokrite«.

KRIŽANKA

ado – paket ZVEZDAR prispeva Lesga in tretja nagrada sta darilna pakeki Potok, četrta in peta nagrada pa sta
kot nagradi prispeva PGD Hrib - Lodalo ob lanski 120-letnici delovanja).
i reševanju križanke ter sreče pri žreVinko Košmerl

KRATICA ZA
DOKTORJA

HRVAŠKI
ŠPORTNI
NOVINAR
(JOSO)

MATI
RIMSKI HIŠNI
BOG

Namen uporabe novih oblačil, narejenih po modelih,
ki so jih uporabljale potoške ženske pred prvo svetovno
vojno, z upoštevanjem takratnega načina šivanja in
krojenja, z veliko ročno izdelanih detajlov in materiali,
ki so, kolikor je danes to sploh še mogoče, podobni
takratnim, ni v maškaradi. Ni v tem, da bi se nekdo šemil,
ODM
da bi izgledal
mlajši, starejši, lepši ali grši ali pa da bi delal
EVI
šov. Namen
je čim bolj verodostojno poustvariti ljudske
pesmi in delček oblačilne kulture iz naše preteklosti,
čeprav se v rutah med seboj slabše slišijo, zaradi česar tudi
težje ubrano zapojejo. Saj so Povasienke ljudske pevke.
So naše sokrajanke, ki želijo s svojim prostovoljnim
udejstvovanjem ohraniti tako del naše potoške kulturne
dediščine kot tudi širše – slovenskega izročila. Želijo
dati svoj prispevek k temu, da bo odgovor na vprašanje
iz znane pesmi »Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi
in se zavedal svojih korenin?« pritrdilen.

KRAVICA,
TELICA

AMERIŠKI
IGRALEC
CARREY

SRBSKI SLIKAR
(ZORAN)

HOJA,
KORAKANJE

VZDEVEK
GOETHEJEVE
MATERE

NINO ROBIĆ

ORODJE ZA
PRENOS
LONCEV V
KMEČKO PEČ

KRATICA BIVŠE
VZH. NEMČIJE
ŽUŽELKA

NASLOV
PESMI VEČ
SLOVENSKIH
PEVCEV

GOROVJE V
ŠVICI (PIZ. . .)
KRILO RIMSKE
KONJENICE

100 m2

MERA ZA
MLEKO V ZDA

Tako tradicija ljudskega petja kot tudi izdelava oblek
in dodatkov ter načini oblačenja v preteklosti pa so
sestavni del naše kulturne dediščine in ne nazadnje tudi
naše identitete, ki jo sestavlja tudi tradicija različnih
obrti oziroma rokodelstva potoških mojstrov – v tem
primeru žnidarjev, štrikaric, teric, tkalcev platna, saj so
bili določeni kosi oblačil iz domačega platna ali volne,
kar tudi predstavlja pomemben del potoške kulturne
dediščine. Tudi številni tako ali drugače izvezeni dodatki
so bili rezultat neke tradicije. Raznovrstnost uporabljenih
oblačil pa nam da vedeti, da so se naše babice, prababice
in tudi generacije pred njimi kljub sorazmerno težkemu
življenju in pogosti nepismenosti rade oblačile lepo in
po »modnih« zapovedih tistega časa. Tudi one so bile
rade »uofrtne« za posebne priložnosti in za v cerkev.
Ruta je bila obvezen »modni dodatek« pa tudi neke
vrste statusni simbol, saj so ženske z lepšo in dražjo ruto
želele pokazati tudi premoženjsko stanje v družini. Še
pred nekaj desetletji je bila nova ruta najbolj zaželeno
darilo za naše babice in tete. Kako ponosno so šle k
maši v novi ruti. Še posebno, če sta jo prinesla sin ali pa
hči iz Amerike, Nemčije, Francije, Avstrije … Nekateri
malo manj mladi se še spominjamo svojih starih mam in
starejših tet, ki so ruto nosile vsepovsod, v cerkvi, doma,
na njivi, v lazu, v štali … Seveda za različne priložnosti
različno (posebno »zә ta búle«, posebno »zә damá«,
pa »zә v štalo«, …). Sam se spominjam, kako se je
posvetilo belo čelo v primerjavi z ostalim obrazom, ko
»so Martinčeva mama zamenjali« ruto ob prihodu od
maše. Tisti del čela je bil, razen ponoči, pokrit skoraj
vse življenje. Nujna uporaba rute je pri njej izhajala iz
oblačilnih zapovedi njene mladosti, torej ravno iz časa, iz
katerega so tudi obleke Povasienk. Naslednje generacije
pa so začele rute opuščati. Uporabljati so začele drugačna
pokrivala in vedno bolj so skrbele tudi za pričeske.
Zaradi vsega naštetega je ruta obvezen sestavni del
»potoške noše« iz začetka prejšnjega stoletja. In tega se
Povasienke zavedajo, zato bodo pokrite z ruto vedno, ko
bodo želele še posebej poudariti čase, iz katerih jemljejo
snov za svoje delovanje, in nam tako skušale omogočiti,
da doživimo delček preteklosti tukaj in zdaj, ne glede
na dejstvo, da v njih dejansko izgledajo precej starejše,
kot so v resnici. Seveda tistim, ki to želimo oziroma nas
to zanima. In ni nas tako malo. Vse tiste, ki jim kulturno
in podobno prostovoljno delovanje soobčanov ne
predstavlja »nič posebnega« oziroma v tovrstnem
»šemljenju« in delovanju ne vidijo dodane vrednosti
in popestritve vsakdanjega življenja, pa prosim, naj
z razumevanjem in brez norčevanja spoštujejo delo
svojih sokrajanov, ki na različnih področjih prispevajo
veliko ur svojega prostega časa, da bi obudili, ohranili,
nadaljevali ali pa na novo odkrili delčke preteklosti, ki
so preko naših prednikov gradili tudi naša življenja. Brez
preteklosti namreč tudi sedanjosti ne bi bilo.
Vlado Mohar

Januar - februar 2020
SRBSKI REŽISER
(JOVAN)
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Decembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Najboljše darilo na svetu. Najmlajši
so izdelovali in krasili smrečice iz papirja. Na januarski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili
pravljici z naslovom Zaletavi bober in izdelovali bobra iz papirja. Za naše zveste bralce smo ponovno
pripravili zanimiv izbor nekaterih knjižnih novosti!
CECELIA AHERN
Klub P. S. Ljubim te
Klub P. S. Ljubim te, težko pričakovano
nadaljevanje svetovne uspešnice P. S. Ljubim te,
je topla in ganljiva pripoved o večni povezanosti
med posamezniki, ki je niti smrt ne more izbrisati.
Minilo je sedem let, odkar je Holly Kennedy umrl
mož – šest let, odkar je prebrala njegovo zadnje pismo, v katerem jo
je spodbudil, naj si ustvari novo življenje.
Ponosna je, kako je zrasla in napredovala, se postavila na noge in
se celo znova zaljubila. Ravnokar razmišlja, da bi se k prikupnemu
Gabrielu kar preselila. A ko jo za pomoč prosijo ljudje, ki so jih
Gerryjeva pisma tako navdihnila, da so ustanovili klub P. S. Ljubim
te, jo znova posrka v svet, ki ga je mukoma pustila za seboj. Holly
se poveže s klubom, čeprav se zaveda, da ji prijateljevanje s člani
lahko poruši notranji mir, ki ga je tako težko znova dosegla. Gabriel
jo hoče zaščititi in se ne strinja z njeno odločitvijo. Vsak od članov
kluba – vsi so neozdravljivo bolni – namreč želi svojcem zapustiti
nekaj pomenljivega, zato se Holly odpravi na neverjetno potovanje,
ki porodi težka vprašanja. Bo zmogla? Ali se bo v vmesnem prostoru
med življenjem in smrtjo znova izgubila?

LISA KLEYPAS
Zaljubljena dedinja
V petem delu serije o Ravenelovih, ki se dogaja
v viktorijanski Angliji, spremljamo zgodbo lepe
Phoebe, vdove po lordu Henryju Clarskem,
ki na bratovi poroki spozna čednega in nadvse
očarljivega neznanca, ob katerem se ji zašibijo

kolena.
Ko Phoebe izve, da je čedni očarljivec West Ravenel, najprej noče
niti slišati več zanj, saj ve, da je v otroštvu ustrahoval njenega moža.
West Ravenel ima omadeževano preteklost, vendar zanjo ne išče
izgovorov in opravičil. Obžaluje jo šele tedaj, ko spozna Phoebe,
saj se zave, da je zanj nedosegljiva. Ker se želi Phoebe naučiti
osnov vodenja posestva, se West z veseljem ponudi za svetovalca.
Nemudoma se prikupi Phoebejinemu sinku Justinu in počasi odtaja
srce tudi njej.

RUTH KELLY
Vinograd v Provansi
Življenje ponuja tisoč možnosti. Le izbrati moraš
eno! Ava mora pobegniti. Tiči v dolgočasni službi,
mož Mark pa jima je nakopal goro dolgov in jo
zapustil. Potem Ava izve, da ji je umrl dedek in ji
zapustil posestvo z vinogradom Château SaintClair. Sveži rogljički in kava za zajtrk, kozarec rdečega vina s čednim
natakarjem Jacquesom … Ava se v Franciji kmalu počuti kot doma.
Vendar bi bilo noro, če bi kar obupala nad zakonom in si naprtila
vinograd, čeprav ga je kot otrok tako ljubila – kajne?

SARAH MACLEAN
Hudič in skušnjavka
Skrivnostni neznanec se prikrade v spalnico lady
Felicity Faircloh in ji ponudi, da ji bo poiskal moža.
Felicity, ki so se ji prijatelji iz uglednih krogov
odrekli, sprejme njegov predlog, vendar postavi
pogoj. Toliko že pozna življenje, da verjame v
strast, zato se bo poročila le iz ljubezni. Devila, nezakonskega
vojvodovega sina in enega od kraljev londonskega podzemlja, žene
maščevanje in nezanimiva, odcvetela devica mu bo prišla zelo prav.
Le sivo miško mora spremeniti v neustavljivo zapeljivko, potem pa
nastaviti past in uničiti sovražnika. Toda Felicity se kmalu zave, da
hoče Devila in nikogar drugega. Devil pa spoznava, da mu je načrt
spodletel in da bo moral izbrati med tistim, kar od nekdaj hoče, in
edinim, kar si želi. Le kako se bo odločil?

THOMAS HARRIS
Cari Mora
Pod temelji obalne vile v Miamiju leži petindvajset
milijonov dolarjev v zlatu. Številni možje so leta
in leta iskali ta zaklad. Zdaj se je iskanja mitskega
zaklada lotil Hans-Peter Schneider, obsedenec, ki
ga ne zadovoljuje samo denar, temveč tudi veliko
temačnejša oblika zabave. To je za primerno ceno pripravljen
ponuditi vsem bogatašem, željnim nasilnih fantazij.
Toda Schneiderjevo delo iz ozadja spremlja kolumbijski kartel, ki
se prav tako želi dokopati do zaklada. Cari Mora, oskrbnica vile, je
bila že kot otrok rekrutirana v kolumbijsko gverilsko vojsko in je v
najstniških letih pobegnila pred nasiljem rodne države. V ZDA ima
le status začasne zaščite, ki ji ga lahko kadar koli ukinejo. Ljubka
Cari, ki jo je zaznamovala vojna, neustavljivo privlači Hans-Petra,
ki pride v vilo iskat zaklad. Pogoltnež si zanjo zamisli nezaslišan
načrt. Cari v njegovih očeh ne predstavlja le dobička, ampak tudi
predmet sprevrženega poželenja. Toda nekdanja gverilka premore
presenetljive spretnosti in njena volja do življenja ni prvič na
preizkušnji. Pošasti prežijo na meji med moškim poželenjem in
žensko željo po preživetju.

MILENA MIKLAVČIČ
Ogenj, rit in kače niso za igrače –
3. del: Moške zgodbe
Knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače so
polne usod ljudi, mimo katerih hodimo, a si ne
vzamemo časa, da bi jim prisluhnili. Z moškimi
zgodbami končuje avtorica poljudne raziskave,
zapise in intervjuje o medsebojnih odnosih in intimnem življenju
na slovenski način. V zgodbah je zajet čas od leta 1900 pa vse do
danes. Morda bi bil že skrajni čas, da nam postane mar za sočloveka
in njegove stiske in da se začnemo poslušati.
S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti.
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše in prijetneje
preživite preostanek letošnje zime! Radi in lepo se imejte ter na
svidenje znova spomladi!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

32

Odmevi

ČEBELARSTVO

V SLOVENIJI PIJEMO KAVO IN ČAJ Z MEDOM

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik projekta »Pijmo
kavo in čaj z medom« in spodbuja Slovence k uživanju
kave in čaja z odličnim medom slovenskih čebelarjev.
Čebelji pridelki in izdelki slovenskih čebelarjev so
izredno cenjeni. Zaradi vse hitrejšega in stresnega načina
sodobnega življenja so tako primerna hrana za ljudi.
Ali tudi vi uživate kavo in čaj z medom? Več o tem, zakaj je
priporočljivo kavo in čaj sladkati z medom, je predstavila
Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. teh., ki je zapisala:
»Najprej se vprašajmo, kaj se zgodi, če čaj in kavo
sladkamo z navadnim belim sladkorjem. V tem primeru
bosta prebava in presnova sladkorja iz obeh napitkov
potekali tako, da bo telo jemalo obstoječe zaloge
mineralov za razgraditev tega sladkorja.
Če pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne bomo
osiromašili telesa z odvzemanjem mineralov, kajti med
ima sam dovolj mineralov, ki so potrebni za njegovo
razgradnjo. Pravzaprav ima dovolj velike količine
najrazličnejših mineralov, ki so vrh vsega v pravilnem
medsebojnem razmerju, da presežek tega mineralnega
prepleta lahko telo uporabi za druge presnovne namene.

Vendar pa sladkanje z medom zahteva več pozornosti kot
preprosto umešanje belega sladkorja v vroč čaj ali kavo.
Vedeti moramo namreč, da izgubimo večino prednosti
medu, če ga vmešamo v vroč čaj in kavo. To pomeni,
da moramo oba napitka ohladiti na največ 40 stopinj
Januar - februar 2020

C. V tem primeru bosta čaj in kava, sladkana z medom,
ohranila vse, kar je v medu, in neprimerno bolj bosta
koristna za telo, saj bomo na tak način poleg mineralov
v telo vnesli tudi vitamine in encime kot biokatalizatorje
prebavnih in presnovnih procesov.«
Slovenci imamo čebelarstvo tako rekoč »zapisano v
genih« in je del naše tradicije in zgodovine. Ponosni smo
na bogato znanje, ki smo ga prejeli od naših prednikov,
in hkrati vizionarsko gledamo naprej. S pobudo,
razglasitvijo in praznovanjem svetovnega dne čebel
smo ponesli prepoznavnost slovenskega čebelarstva v
svet. Na svetovnem nivoju smo spodbudili ozaveščanje
javnosti o pomenu čebel in čebelarstva za človeštvo. Ob
zavedanju, da je čebelarstvo pomembna kmetijska in
tudi gospodarska panoga, da je kar 2/3 svetovne hrane
posredno ali neposredno odvisne od opraševanja čebel,
lahko s ponosom ugotovimo, da smo del zgodbe, ki
spreminja svet.
Vabimo vas, da tudi sami postanete del te zgodbe, zato
uživajte kavo in čaj z odličnim medom slovenskih
čebelarjev – uživajte napitek z zgodbo.
Med lahko namažemo na
kos kruha, uporabljamo
ga kot naravno sladilo,
dodajamo ga pa tudi mesnim
jedem, ribam, omakam,
marinadam, zelenjavi, sadju,
seveda pa tudi slaščičarskopekovskemu pecivu …
ČZS – JSSČ je izdala
prvo kuharsko knjižico v
elektronski obliki – Jedi
z medom od tu in tam.
Knjižico najdete na spletni
stani www.czs.si.
Recepte smo opremili s
priporočilom o tem, kateri
med je najprimernejši za
pripravo posameznih jedi. Vabimo vas, da preizkusite
uporabne recepte in postanete "master šef v kuhanju
medenih jedi"!
Avtorica članka: Nataša Klemenčič Štrukelj
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CIRIL DEBELJAK, PO DOMAČE GREGEC:
GLAŽUTA – »PEKEL« NA ZEMLJI
NADALJEVANJE
Za ogrevanje prostorov in kuhanje hrane so imeli le v
nekaterih stanovanjih zidane štedilnike na drva. V večini
so uporabljali enostavnejše železne z zelo slabimi dimniki,
tako da se je ob slabem vremenu v stanovanjskih prostorih
močno kadilo. Za kurivo so na žagi brezplačno dobivali
lesne odpadke. Nekateri stanovalci, ki so imeli večje
drvarnice, so si lahko vnaprej pripravili suha drva, drugi, ki
pa drvarnic niso imeli ali so bile zelo majhne, pa so morali
pogosto kuriti z neposušenim lesom ali pa ga sproti sušiti
na štedilniku. V stanovanjih so v deževnih in zimskih
dneh delavci sušili tudi delovno obleko. Sopara in smrad
od mokre delovne obleke sta bila ponekod prav obupna.
Sanitarije so bile iz lesenih desk zbite kabine, postavljene
par deset metrov od stanovanjskih hiš in barak. Hiše z
večjim številom prebivalcev so imele tudi po dva WC-ja.
Vsakdo je imel določen WC, ki ga je lahko uporabljal, da
ni prihajalo do večjih zapletov med stanovalci. Higienske
razmere so bile na splošno na nizkem nivoju, pogosto celo
škodljive za zdravje. Predvsem se je to poznalo pri majhnih
otrocih in starih ljudeh. Vse skupaj so poslabševali še slabi
življenjski pogoji in enolična prehrana. Vse to je pripeljalo
do pojavljanja različnih bolezni, še posebej tuberkuloze,
ki je glažutarje močno ogrožala.

PREHRANA LJUDI IN ŽIVALI
Gozdar in logarja so imeli po par hektarov senožeti in nekaj
malega orne zemlje. Na njivah so si pridelali zelenjavo in
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krompir, s košnjo so si pripravili seno za svojo živino, ki
so jo preko poletja za njih pasli pastirji po gozdnih jasah.
Vsega skupaj je bilo v naselju povprečno okrog 10 krav.
Mleko so lastniki krav imeli za svoje potrebe, viške pa so
prodajali delavskim družinam, ki so po večini kupovale
le po 1 liter mleka na dan. Samo par največjih družin je
kupovalo po 2 litra. Mleko so gospodinje uporabljale v
glavnem za belo kavo za zajtrk, delno pa tudi za prehrano
otrok. Večina delavcev in voznikov pa je pila samo
navadno črno ječmenovo kavo brez mleka, ker ga ni
bilo dovolj za vse. Nekatere družine so imele tudi po par
kokoši, da so imeli jajca za svoje potrebe. Kokoši skorajda
ni bilo potrebno krmiti, saj so hrano dobivale iz konjskih
fig na gnojiščih, kjer je bilo veliko neprebavljenega ovsa
in koruze. Predvsem delavske družine, ki so stanovale v
leseni baraki, so imele v bližini svojih stanovanj manjše
zelenjavne grede v velikosti od 10 do 15 m2 površine,
na katerih so poleti gojile predvsem peteršilj, korenček
in solato. Sadnega drevja v tem naselju ni bilo, čeprav ni
rečeno, da tu ne bi uspevali slive in jabolka. Spomladi,
jeseni in pozimi pa jim je solato nadomeščalo kislo
zelje. Tega so sproti kupovali v ekonomatu pri žagovodji
Martinčiču, kjer se je dobilo le nekaj osnovnih živilskih
artiklov, kot na primer: koruzni zdrob in moka, pšenična
moka za peko kruha, fižol, testenine, sveža in suha slanina,
sol, svinjska mast in občasno suhi slaniki. Na zalogi so
imeli tudi petrolej za svetilke. To je bilo v glavnem vse, kar
so prebivalci lahko kupili v Glažuti. Vse drugo so občasno
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kupovali v trgovinah v ribniški dolini, včasih pa so odšli
tudi na sejme v Loški Potok. Svežega mesa v naselju ni
bilo mogoče kupiti, zato so ga ljudje prinesli iz ribniške
doline, ko so šli tja po opravkih. Včasih pa so ga naročili
voznikom, ki so vozili rezan les na postajo v Ribnico.
Ozimnico so si delavske družine preskrbele le v majhnih
količinah. Glavna vzroka za to sta bila pomanjkanje
primernih shramb in pomanjkanje denarja. Le izjemoma
si je kakšna družina v okoliških vaseh nabavila vrečo ali
dve krompirja ali zaboj jabolk od kmetov, ki so pridelali
več, kot so rabili.
Prehrana gozdnih delavcev in voznikov je bila še bolj
enolična od prehrane delavskih družin, ki so prebivale
v Glažuti. Osnovna prehrana gozdnih delavcev je bila
koruzna polenta ali koruzni žganci s sokom ali črno kavo
iz ječmena in cikorije. Le v manjši meri so se prehranjevali
s testeninami. To pa predvsem zaradi tega, ker so si po
večini kuhali sami. Zaradi slabe in enolične prehrane z
malo kalorij, brez sadja in zelenjave, z malo beljakovin in
vitaminov so bili gozdni delavci in vozniki podhranjeni in
dovzetnejši za razne bolezni, najpogosteje za tuberkulozo,
ki je v danih pogojih povzročala naglo hiranje in smrt.
Vozniki pa so morali skrbeti tudi za konje. Seno in zob
(oves) za svoje konje so kupovali v ribniški dolini, zob v
trgovinah, seno pa pri kmetih, ki so ga imeli dovolj. Tisti
vozniki, ki so bili zunaj, izven Glažute, pa so svoje seno
pripeljali od doma. Zaradi težkega dela so morali za par
konj priskrbeti okrog 400 kg ovsa in okrog 500 kg sena in
detelje.

OSKRBA Z VODO
Za oskrbo parne lokomobile je bil zgrajen velik vodnjak,
premera okrog 10 metrov in ravno toliko globok. V ta
vodnjak se je stekala deževnica s strehe žage in s strehe
hiše, v kateri je bival žagovodja Martinčič z družino.
V bližini žage pa sta bila tudi dva manjša izvira, ki so ju
zajezili in vodo iz zajetja speljali po ceveh do korita poleg
žage. Eden od izvirov je bil oddaljen kakšnih 1000 m
od žage v sedmem oddelku, drugi pa pod Lepo gorico.
V koritu, v katero je pritekala voda iz obeh izvirov, so
napajali konje in ostalo živino. Pred izlitjem v korito so
si tudi stanovalci natočili pitno vodo za svoje potrebe
in jo v vedrih odnašali, razen tistih, ki so bivali v baraki
»kisofen«. Ker je voda pritekala v korito noč in dan, so
neporabljeno vodo speljali v zgoraj omenjeni vodnjak,
ki je bil v neposredni bližini korita. Vode v koritu ni
zmanjkalo niti v najbolj sušnih obdobjih. Stanovalci iz
»kisofna« pa so hodili po vodo k studenčku, ki je bil nižje
v gozdu, približno 100 metrov oddaljen od barake. Tudi
ta studenec, ki je meril dober meter po širini in dolžini,
ni nikoli presahnil. Odvečna voda iz tega studenca je
odtekala in se samo nekaj metrov stran izgubila v zemlji.

ZDRAVSTVO, SOCIALNO
VARSTVO, POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE IN LETNI DOPUST
Med obema vojnama so bili zdravstveno zavarovani samo
Januar - februar 2020

delavci na žagi, pa še to samo za primer nesreč in poškodb
pri delu v delovnem času. Takšno zavarovanje je krilo
zdravstvene storitve, ki so bile potrebne, in hranarino za
delavca, dokler ni okreval po poškodbi. Čas prejemanja
hranarine je bil omejen ne glede na dejansko trajanje
zdravljenja. Bolniške v današnjem smislu takrat delavci
niso poznali, še manj pa njihovi družinski člani, ki sploh
niso bili zavarovani. Enako se je godilo gozdnim delavcem
in voznikom, ki so bili za svoje delo plačani »od kubika«
in niso imeli nikakršnega zavarovanja. Zaradi slabih
zaslužkov so si težko privoščili tudi nujne zdravniške
storitve, če so zboleli ali se poškodovali. Skromna »prva
pomoč« je bila samo na žagi, kjer je žagovodja Martinčič
razpolagal z nekaj povoji in razkužilnim sredstvom. Tudi
ta pa je bila na razpolago samo delavcem na žagi. Ostali
so se morali znajti, kakor so vedeli in znali. Za zdravljenje
so uporabljali razna zelišča in zeliščne čaje. Odpornejši z
lažjimi oblikami bolezni in s pomočjo domačih so lažje
in prej okrevali. Težje bolni oziroma poškodovani in
tisti zaradi slabših pogojev življenja manj odporni pa so
pomrli. Tu je veljal zakon nekakšne naravne selekcije.
Pokojninskega zavarovanja delavci na žagi niso imeli
sklenjenega, še manj pa njihovi družinski člani. Člane
družin, ki sicer niso bili »zaposleni«, so najemali samo
občasno, in sicer za zlaganje rezanega lesa ali pa za
pogozdovanje posekanih oddelkov. Žensk na žagi niso
redno zaposlovali. Do gozdnih delavcev in voznikov pa
lastniki žage tako ali tako niso imeli drugih obveznosti kot
plačilo po opravljenem delu, se pravi po posekanem ali
prepeljanem kubičnem metru lesa ali po toni oglja.
Tudi letnega dopusta niso poznali. Niti neplačanega,
še manj pa plačanega. Delo na žagi je bilo plačano
po efektivno opravljenih urah. Kadar lesna žaga ni
obratovala in delavec ni bil prerazporejen na drugo delo,
je moral ostati doma brez dela in plačila. V primeru, ko
ni bilo dovolj dela, so bili odvečni delavci odpuščeni brez
odpovednega roka ali odpravnine. V času brezposelnosti
niso prejemali nikakršnega nadomestila in podpore ne
zase ne za svoje družinske člane. Do njih ne delodajalec
ne družba nista imela nikakršnih obveznosti. Delavec si
je bil primoran sam iskati delo, saj mu je v nasprotnem
preostalo le prosjačenje od hiše do hiše, da se je preživljal.
Občina je pomagala le v primeru, da je imel brezposelni
delavec nepreskrbljene (mladoletne) otroke, s tem da je iz
svojih za socialo namenjenih sredstev plačevala določeno
minimalno količino hrane. Sicer pa je večina delavstva
dobro vedela, da ne posvetna ne cerkvena oblast sama
od sebe ne bosta storili ničesar za izboljšanje njihovega
življenja.
Tako kot ljudem se je godilo tudi konjem. Če so se
poškodovali ali zboleli, ni bilo veterinarske pomoči.
Njihovi lastniki so se morali znajti po svoje in sami nuditi
pomoč svojim živalim. Vse je bilo torej odvisno od njihove
razgledanosti in sredstev, ki so jih imeli na razpolago.
Se nadaljuje.
Za objavo pripravil Vlado Mohar
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ZAČETKI LESNE INDUSTRIJE
»Sem sleme tvoje hiše, deska na tvoji mizi, postelja, na
kateri počivaš. Sem ročaj tvoje sekire in motike, vrata
tvoje staje. Sem opora mostovom, ki te po bližnjici vodijo v
svet, da spoznavaš nove ljudi in lepoto tega stvarstva. Sem
čudežna skrinjica Stradivarijevih gosli, v kateri odmevajo
skrite melodije tvojega hrepenenja, pa tudi mogočno stesan
trojanski konj, ki ga občuduješ in se mu klanjaš, pa nazadnje
spoznaš, koliko prevar si moral prenesti, da si izvedel, kaj je
življenje. Sem tvoja zibelka in igrača, palica, na katero se
opiraš, pa tudi zadnja – lesena suknja, v katero te trudnega
oblečejo. Sem neizčrpno bogastvo tvoje domovine, doline in
hiše ter se obnavljam brez znoja in gnoja. Sem hlapec dobrote
in cvet lepote. Človek, gospodar sveta! Bodi gospodar tudi
svojih slabih nagnjenj, ne uničuj me po nepotrebnem! Čuj
mojo molitev!« Tako je prof. Janez Debeljak v uvodu
svojega prispevka Hvalnica lesu zapisal v knjižico Mirka
Anzeljca »Inles in njegove korenine«.
V času prvih naseljencev na našem področju,
najverjetneje nekje v drugi polovici 15. stoletja, so les
uporabljali v glavnem le za gradnjo koč in kurjavo ter
izdelavo osnovne opreme bivališč. Kot tak pa ni imel
kakšne posebne gospodarske vrednosti. Pravzaprav je
bil na področjih, kjer so ustanavljali prva naselja, bolj
v napoto in so ga morali odstranjevati, da so očistili in
pripravili površine za postavitev koč in pridelavo hrane.
Pa kljub temu so zemljiški gospodje, ki so bili lastniki
vsega gozda, že zelo zgodaj dorekli tudi pravila za
»obnašanje« v gozdu. Tako je v prvem urbarju ribniške
graščine iz leta 1573 glede razpolaganja z lesom med
drugim zapisano:
–– Podložniki imajo pravico dobivati iz gozda stavbni
les in les za kurjavo ter ograje. Odkazati pa jim ga
mora graščak ali njegov upravitelj. Za stavbe, ograje
in skodle naj se uporabijo stara debla, za kurjavo
pa votla, gnila, od vetra ali snega podrta drevesa ter
suhljad, da se gozd ohranja.
–– Graščak ne sme nikoli dovoliti, da bi se gozd izsekoval
in tam delali lazi. Tudi sam ne sme tega početi.
Podložnikom na področju Loškega Potoka pa je bilo
dovoljeno iz gozda vzeti tudi les za suho robo. Tako je
zapisal ribniški dekan Anton Skubic v knjigi Zgodovina
Ribnice in ribniške pokrajine (na str. 375) »… Od nekdaj
so imeli Potočanje pravico les sekati v gozdu, napravljati
leseno posodo, obode, škatlje, keblje in sploh suho robo voziti
po Hrvaškem in Ogrskem naprodaj. …«
Z razvojem železarstva, na področju današnje občine
Loški Potok predvsem za potrebe železarne v Čabru, so
se potrebe po lesu in oglju precej povečale, zaradi česar
je gospodarska vrednost lesa skozi desetletja naraščala.
S tem pa tudi število »poklicev«, vezanih na les (sekači,
tesači, oglarji, tovorniki), in število ljudi, katerih
preživetje je bilo odvisno od takšnega ali drugačnega
ukvarjanja z lesom.
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Sčasoma, ko so najemniki mlinov v drugi polovici
18. stoletja ob vsaj enem mlinu (bilo jih je tudi več kot
5) ob potoku Malenščica zgradili tudi žago na vodni
pogon, se je dejavnostim v zvezi z lesom priključilo
tudi žagarstvo. Leta 1825 je bila v ustreznem protokolu
za Travnik vpisana kot lastnica »žagnega mlina« Jera
Benčina iz Travnika št. 64 (hišna številka veljavna pred
letom 1953). Prve tovrstne žage na vodni pogon pri nas
so imele sorazmerno majhne zmogljivosti predvsem
zaradi majhnega in vremensko zelo odvisnega pretoka,
saj se je pojavljalo vse od poplav do suše in ostrih zim z
veliko snega in nizkimi temperaturami.
Med prave začetke industrijske predelave lesa pa lahko
štejemo prvo parno žago na Kranjskem, postavljeno v
Travniku v Loškem Potoku. O svečanem dogodku so
7. 5. 1856 poročale tudi Kmetijske in rokodelske novice:
»Od Ložkega potoka 28. aprila. Danes se je v tukajšni
puščavi postavil temeljni kamen k imenitnemu zidanju
poslopja, v kterem bo sopar (Dampf) gonil četvero pil ali
žag. Staviti dasta to poslopje gospoda Kozler in Obreza
ter bosta s tem marsikteri krajcar zaslužiti dala marljivim
in pridnim selanom. Kakor se čuje, bo do letošnje jeseni
vse dodelano.« Gospod Kozler je bil ortneški graščak,
gospod Obreza pa lesni trgovec iz Cerknice. Žaga je
dejansko začela z obratovanjem leta 1858. Strojno
opremo je montiral Čeh Bartl ( Jernej) Lunaček, ki se je
v Travnik z družino preselil iz Loža in tudi po končani
montaži ostal na žagi v Travniku kot strojnik. Glavna
vzroka, da so žago zgradili ravno v Travniku, sta bila
najverjetneje surovinsko zaledje obširnih Auerspergovih
gozdov ter gozdov ribniške graščine in dovolj izdaten
vodni vir pri Malnih. Leta 1857 dograjena nova cesta
proti Blokam in Rakeku, kjer je bila najbližja železniška
postaja (36 km), pa je bila najverjetneje posledica
postavitve žage na omenjeno lokacijo. Potoška žaga
je bila postavljena samo 10 let za prvo parno žago v
celotni Avstriji, in sicer v Gumpendorfu pri Dunaju.
Potoško žago je gnal vertikalni parni stroj z 20 KS, ki
ga je dobavila strojna tovarna Körösi iz Gradca. Strojna
oprema pa je bila v glavnem izdelana v železarni na
Dvoru na Krki. V žagalnici je bilo vgrajenih 6 vertikalnih
žag venecijanskega tipa, od tega dve s po dvema listoma
in dve krožni žagi. Na žagi je bilo zaposlenih 15 do 20
delavcev, še več deset pa jih je služilo s sečnjo in prevozi
hlodov.
Na krljišču (skladišču hlodov – krcljev) so delavci vsak
hlod obrezali in obtesali po določilih tržaških uzanc, po
katerih se je moral izvoznik ravnati. Deske so morale
biti na obeh čelih zaokrožene, kakor da so izdelane
iz hlodov, dostavljenih po rižah (umetno narejenih
nepremičnih ali premičnih žlebovih za spuščanje ali
spravljanje materiala). Kot surovino so uporabljali le
iglavce. Štiri metre dolge hlode so žagali v »colarice«,
kar je palec ali 26 mm debele deske ali »žaganice«.
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Normalna (standardna) žaganica je morala bili široka
12 palcev benečanske mere (35 cm) in 1 palec debela.
Enolistna vertikalna žaga je izdelala v 24 urah 100,
dvolistna pa 175 »žaganic«. Kupoprodaje so sklepali za
po 100 normalnih žaganic, postavljenih na Rakek ali v
Trst. Škartirane deske in uporabne krajnike so na obeh
krožnih žagah rezali v 1,5- in 0,5-colske letve ter 0,5- in
1,25-colske cantinelle (prečne ali vzdolžne pritrjevalne
letve). Vezali so jih v svežnje po 50. Letna proizvodnja je
znašala 5000 svežnjev.

olajšali dovoz lesa s področja Glažute na žage, na novo
zgradili tudi del poti od tam do Hriba v Loškem Potoku.
Samo osem let po začetku obratovanja je leta 1866 Karl
Obreza svojo parno žago za 20.000 fl. (florintov) prodal
gozdni upravi Karla Auersperga, ki je žago, ki je bila
povezana z mlinom in živilskim skladiščem, leta 1868
dala v zakup Francu Trevisanu za 1200 fl.
Približno dve leti kasneje je Jernej (Bartl) Lunaček, ki
je leta 1866 poleg tega, da je bil poštar in trgovec, postal
še potoški župan, najel za 120 fl. poslopja opuščene
steklarne v Glažuti in jih preuredil v parno žago. Na mestu
strojnika žage v Travniku pa ga je zamenjal sin Adolf.
Leta 1875 je imela žaga v Travniku poleg strojnika še
2 strojna čuvaja, 14 žagarjev, 2 pomočnika in 7 pomočnic.
Od strojne opreme pa 1 parni kotel s kurilno površino
29 m2, 5 jarmenikov, 5 vertikalnih žagnih listov, 2 krožni
žagi in parni stroj z močjo 20 KS. V enem letu je delovala
270 dni. Pet let kasneje, ko jo je leta 1880 skupaj z žago
v Medvedjeku vzel v najem Josip Schwarz, pa je imela
naslednja osnovna sredstva: 1 stoječ parni stroj 16 KS,
6 jarmenikov s po 3 žagnimi listi in 4 krožne žage.
Lunačkova žaga v Glažuti pa je okrog leta 1880 imela:
1 parni kotel s kurilno površino 27 m2, 4 jarmenike na
2 do 3 žagne liste, dve krožni žagi in stoječ parni stroj
moči 16 KM. Zaposlovala pa je strojnika, 2 kurjača in
10 žagarjev, ki so mesečno zaslužili od 24 fl. do 30 fl.
Tudi tam je bilo opravljenih 270 delovnih dni. Dodatno
so zaposlili še 2 žagarja in 6 ostalih delavcev. Leta 1884
je Jernej Lunaček prodal vse pravice v lesnem obratu v
Glažuti tržaški firmi Alimondo in Gilberti, ki je s seboj
pripeljala par delavskih družin iz Furlanije. Nedolgo
zatem pa je vse skupaj ponovno kupil knez Auersperg,
ki je tako postal lastnik vseh lesnih obratov na območju
kočevskih gozdov v tistem času. To so bile parne žage v
Travniku (1858), v Glažuti (1871), Mrzli studenec pri
Gotenici (1871) in na Medvedjeku (1878) – ta je bila
na nadmorski višini 1001 m in je bila najzmogljivejša.

Zgoraj je Tabor. Desno od njega je Hrib. V zgornji polovici
so še Srednja vas, Šegova vas in vas Doline (danes del Šegove
vasi). V spodnji polovici pa je vas Travnik in desno Dednik
(3 hiše). Čisto spodaj pa je Mlinski potok z vrisanimi mlini,
od katerih je bil mogoče kakšen tudi žaga. Slika je del iz
zbirke Slovenija na starih vojaških zemljevidih in prikazuje
stanje pred letom 1770.
Do leta 1862 je imela ta žaga monopolni položaj pri
nabavi surovine, od takrat dalje pa so surovino delili, tako
da so jo prodajali delno v Loški Potok, delno v Prezid in
delno v Kočevje. Konkurenca je surovino seveda tudi
podražila. Medtem ko so lastniki žag največkrat kupovali
les »na panju« in sami poskrbeli tako za sečnjo kot tudi
za prevoz, so za gradnjo in popravilo cest iz posameznih
delov gozda skrbeli njegovi lastniki sami. Tako so, da bi
Januar - februar 2020

Na Hribu v Loškem Potoku je leta 1888 zgradil parno
žago tudi tržaški trgovec Bois de Chesne la Monda, ki
je vzel v zakup Rudeževe gozdove na severnem pobočju
Velike gore. Žaga je obratovala do leta 1908. Kmalu
zatem je prostore žage s pripadajočo zemljo na licitaciji
v Trstu kupil Pajnič s Hriba in si na tem mestu ustvaril
domačijo.
Rezan les iz Travnika, Glažute in s Hriba so vozniki vozili
preko Hriba in Retij na železniško postajo na Rakek vse
do konca 19. stoletja, ko je bila leta 1898 dokončno
zgrajena cesta proti Sodražici oziroma postaji v Žlebiču,
ki je dokončno zaživela, ko je Ivan Rus tam postavil
odpremno skladišče za les z industrijskim tirom
Vlado Mohar.
Viri:
Mirko Anzeljc – Inles in njegove korenine, Ribnica, 1988
Iz zgodovine lesne industrije, revija Les, leto 1963, št. 3/4
Vlado Mohar – zasebni arhiv
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ZAKAJ JE NASTALA KAPELICA V SODOLU
Vaški odbor Travnik je v letu 2019 obnovil 95 let staro
kapelico v Sodolu, o čemer smo lahko brali v lanski
zadnji številki Odmevov. Sama pa sem se pozanimala,
kdaj in zakaj je bila ta kapelica postavljena.
Franc Košir, roj. leta 1877, po domače Špelčen očka,
posestnik, trgovec in gostilničar v Travniku, je bil kot
poročen mož skupaj z mnogimi fanti in možmi leta 1914
vpoklican, da se na strani avstro-ogrskega cesarja bori
v 1. svetovni vojni. Poslali so ga na soško fronto. Med
vsemi strahotami vojne, ki jih je doživljal iz dneva v dan,
se je zaobljubil, da bo, če bo le prišel živ iz tiste morije,
v zahvalo na takrat domači parceli ob cesti v Sodolu
postavil kapelico.
Kljub temu da se je leta 1918 iz vojne vrnil živ, so prva
povojna leta minila v odpravljanju posledic vojne, ki je
gospodarsko prizadela tudi naše kraje. Tako so minevala
leta. Dana obljuba in dejstvo, da kapelice še ni postavil,

pa mu nista dala miru.
Bolj ko se je konec vojne
oddaljeval, pogostejše
so bile moreče sanje, o
katerih vedo povedati
tudi njegovi sorodniki.
Tako je leta 1924, ko
so se tudi gospodarske
razmere vsaj za silo
uredile, svojo zaobljubo
le izpolnil in v zahvalo,
da je preživel vojno,
kapelico končno tudi
postavil.
Podatke mi je posredoval Francetov vnuk Ivan Košir.
Albina Levstik, Travnik

NOV SODNIŠKI STOLP NA MALI BLOUDKOVI SKAKALNICI
V RETJAH
Smučarski skoki so v našem kraju že dolgo zelo
popularen šport. To zanimanje izhaja še iz časov, ko so na
sedaj propadajoči skakalnici v Retjah nastopali najboljši
slovenski skakalci tistega časa. Vendar še danes veliko
ljudi podrobno spremlja to nordijsko disciplino, posebej
v zadnjih letih, ko imamo med najboljšimi svetovnimi
skakalci tudi našega rojaka.
Zadnjih nekaj let v primeru zadostne količine snega
nevtralci izvedemo smučarske skoke na mali Bloudkovi
skakalnici, kar privabi precej smučarskih skakalcev od
blizu in daleč. Ob skakalnici je bil v začetku novega
tisočletja zgrajen tudi nov sodniški stolp. Ta je že
nekaj časa kazal potrebo po obnovi, vendar je bilo po
podrobnem pregledu stanja ugotovljeno, da je zaradi
neustrezne konstrukcije najboljše, da se na istem mestu
zgradi nov stolp. Zato smo v lanskem letu pristopili k
izgradnji novega sodniškega stolpa. V mesecu septembru
smo najprej porušili stari objekt in pripravili temelje za
nov stolp. Istočasno smo pokosili skakalnico in posekali
nekaj grmovja ob njej.
V času božično-novoletnih praznikov pa smo pričeli
z izdelavo lesene konstrukcije za novi stolp. Tako smo
v zadnjih dneh lanskega leta konstrukcijo postavili in
ustrezno pripravili za pokrivanje s strešno kritino. V
začetku letošnjega leta smo takoj nadaljevali z deli, obili
smo stranice, celoto pa pokrili s kritino. Upamo le še na
konkretno pošiljko snega, da lahko izvedemo zimsko
prireditev ob novem objektu.
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Novi sodniški stolp že sedaj daje lepo podobo kraju, ob
ustreznem vzdrževanju pa bo lahko dolgo služil svojemu
namenu.
Zahvaljujemo se Agrarni skupnosti Retje, ki je prispevala
les za konstrukcijo, Marjanu Kordišu za tesarsko-krovska
dela, Janezu Rojcu za krovsko-kleparska dela ter članom
Nevtralie kluba in ostalim vaščanom, ki so pripomogli k
lični izvedbi novega sodniškega stolpa.
Jure Lavrič
Odmevi

LOKALNE PRIREDITVE

ŠAHOVSKI TURNIR ZA MEMORIAL MIRKA MOHARJA
V Turistično-rekreativnem klubu Nevtralia večkrat
poskrbimo za marsikatero dejavnost in razvedrilo na več
različnih področjih. Letos smo se odločili naš spekter
prireditev razširiti še na šah. Ta kraljevska igra je bila
včasih veliko bolj prisotna na domačih in gostilniških
mizah in marsikateri Potočan se z nostalgijo spominja
teh časov.
Eden izmed glavnih organizatorjev šahovskih turnirjev
(tako za posameznike kot za ekipe posameznih potoških
vasi) je bil lani preminuli Mirko Mohar iz Retij. Poleg
šahovskih turnirjev skorajda ni bilo tekmovalne
prireditve, na katerih pri organizaciji oziroma največkrat
pri samem vodenju ne bi bilo Mirka.
Naj omenim samo večletno vodenje lige v malem
nogometu, v zimskem času organiziranje turnirja
generacij v dvoranskem nogometu, turnirjev v balinanju
in tekmovanj v smučarskih skokih. Ko smo organiziranje
skokov prevzeli nevtralci, nam je Mirko (in ostali na tem
področju izkušeni Potočani) pomagal in svetoval vse
od prijav pa do končane tekme. Zato smo v zahvalo in v
njegov spomin naš turnir poimenovali Memorial Mirka
Moharja.

Vsak je imel za razmišljanje na voljo 15 minut, potem pa
mu je zastavica na uri pokazala poraz. Pokazalo se je, da
je to dovolj časa, saj je bila predolga igra vzrok porazu v
samo treh primerih, skupaj pa smo odigrali kar 56 partij.
Poleg igralcev si je turnir prišlo ogledat še kar nekaj
gledalcev, tako da je bila dvorana večnamenskega
objekta v Retjah lepo zasedena.
Obiskala sta nas tudi novinarja Radia Univox ter za
omenjeni radio pripravila prispevek in reportažo, ki si
jo bo mogoče ogledati na spletu. Sponzor turnirja je
bil Mednarodni transport Lado Kordiš s. p., ki si je tudi
osebno ogledal dogajanje in zanimive dvoboje.
Ti so bili res napeti, marsikatera partija pa se je končala
s smehom obeh nasprotnikov in organizatorji smo z
velikim veseljem spremljali navdušenje vseh šahistov.

Prvak in zmagovalec prvega nevtralskega šahovskega
turnirja je Alojz Car iz Retij, ki je zmagal vseh sedem
partij, zmago pa posvetil prijatelju »Miercu«. Po
končanem tekmovanju smo se vsi udeleženci skupinsko
fotografirali, vsak pa je dobil tudi spominsko priznanje.
Zahvaljujemo se za spodbudne besede njegove žene
pred samim začetkom turnirja, ki je skupaj s hčerko prišla
nenapovedano in sta si turnir z veseljem ogledali. Sam
turnir je potekal gladko, vodila sva ga jaz in Mitja Starc.
Za pomoč pri izvedbi turnirja se najlepše zahvaljujem
Šahovskemu klubu Kočevje, ki nam je posodil šahovske
komplete in ure.
Turnir je bil zaprtega tipa, namenjen samo prebivalcem
občine Loški Potok. Igrali smo 7 krogov po švicarskem
sistemu, pri vodenju smo si pomagali s spletno aplikacijo.
Sliko iz računalnika smo s projektorjem prikazovali
tudi na stenskem zaslonu, tako da je vsakdo lahko videl
razpored, rezultate in lestvico v realnem času. Prijavljenih
je bilo 16 tekmovalcev pisane starostne strukture, od
štirih osnovnošolcev do treh letnikov 1952.
Januar - februar 2020

Da bo turnir postal tradicionalen, seveda ni nobenega
dvoma. Za naslednjič načrtujemo število mest za
tekmovalce dvigniti na 30, saj so mi skoraj vsi gledalci
zatrdili, da se bodo naslednjič zagotovo prijavili. Naš
namen, spodbuditi število odigranih partij in število
potoških šahistk in šahistov, je kratkoročno vsekakor
dosežen.
Apliciram na starše in stare starše, da naučite svoje otroke
in vnuke pravila te čudovite igre, ki se ji ne reče brez
razloga kraljevska. Se vidimo na naslednjem šahovskem
turnirju!
Aleksander Car, Nevtralia klub
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NOVICE IZ ŠD EXTREM
ČLANI IN MLADINSKE SELEKCIJE
V decembru in januarju je članska ekipa ŠD Extrem do
oddaje tega članka odigrala tri tekme in zabeležila dva
poraza (proti ekipama MNK KIX Ajdovščina in Dlan
iz Logatca) ter zmago v domači dvorani proti ekipi FK
Kebelj in neodločen izid z ekipo KMN Meteorplast iz
Ljutomera. V nadaljevanju sezone čaka člane zadnji,
tretji krog ligaškega tekmovanja, trenutno pa ekipa
zaseda 6. mesto med 8 ekipami.
Ekipa U19 je v decembru vknjižila zmago v domači
dvorani, rezultat tekme je bil 23 : 0 v korist naših
fantov. Ekipi je pripadel tudi sosedski derbi z ekipo FK
Dobrepolje, rezultat tekme je bil 8 : 7 za ŠD Extrem.
Zadnjo tekmo skupinskega dela sezone na Vrhniki
proti ekipi Siliko Fortrade so fantje odlično odigrali in
vodili še zadnjo sekundo, vendar je domačinom uspelo
izenačiti in tekma se je končala z rezultatom 4 : 4. Naša
ekipa U19 je v skupinskem delu zasedla 4. mesto, kar žal
ne zadošča za uvrstitev v končnico v tej sezoni.

Najmlajši igralci U6 in U7 so v času novoletnih praznikov
prejeli simbolično darilo – žogo, s čimer smo jim izrekli
dobrodošlico v naši šoli in v svetu futsala. Sicer pa znanje
pridno pridobivajo s svojimi trenerji in skupaj s starši se
veselimo njihovega napredka.

Ekipa U17 je do oddaje tega prispevka z zmago končala
tekme v decembru in januarju. Z rezultatom 9 : 6 so
premagali ekipo KMN Bronx iz Škofij, z rezultatom
6 : 1 v obeh tekmah ekipo FC Siliko z Vrhnike ter z
rezultatom 6 : 2 ekipo KMN Oplast iz Kobarida. Dva
kroga pred koncem rednega dela lige ekipa U17 ŠD
Extrem zaseda vodilno mesto na lestvici zahod, kar je
odlična popotnica za končnico.
Ekipa U15 je v zadnjih odigranih tekmah vknjižila
pomembni zmagi za napredovanje v končnico
tekmovanja v svoji starostni kategoriji, saj je z rezultatom
9 : 5 premagala KMN Bronx iz Škofij in z rezultatom 6 : 5
ekipo FK Dobrepolje. Pred tem so v dveh medsebojnih
tekmah z NK Ribnica dokazali, da so boljši nasprotnik.
V prvi tekmi so premagali nasprotnike iz Ribnice z
rezultatom 6 : 4, v drugi pa z rezultatom 9 : 5. Trenutno
zaseda ekipa 3. mesto na lestvici zahod in obeta se ji
uvrstitev v končnico.
Naši ekipi U13 se v končnico tekmovanja letos ni uspelo
uvrstiti. Naj omenimo, da v ekipi U13 igrajo igralci, ki so
mlajši od svojih vrstnikov, vendar so v dosedanjih tekmah
prikazali znanje, voljo in borbenost in napovedali, da v
prihodnji sezoni velja računati nanje.

MLAJŠE SELEKCIJE
Mlajše selekcije U11 in U9 tekmujejo v futsal
tekmovanjih pod okriljem MNZ Ljubljana. Tekmovanja
potekajo po turnirskem sistemu, rezultati pa se ne
beležijo, saj je cilj teh turnirjev vzgoja in motivacija
igralcev za igro in prvo spoznavanje s tekmovalnimi
pravili. Za ŠD Extrem v teh starostnih kategorijah
tekmujejo ekipe iz Extremove šole v Sodražici, Ribnici,
Loškem Potoku, na Blokah in v Loški dolini.
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EXTREMOVI IGRALCI V
REPREZENTANCI U19
V preteklih mesecih smo vas že
seznanili z izborom naših igralcev v
reprezentanco U19. To sta Miha Car
in Urban Šilc – vratar (na čakanju),
Žan Janež pa se je v prestopnem roku
preselil v ekipo Siliko Fortrade in
zastopa njihove barve.
Reprezentanca je v novembru
in decembru opravila priprave, v
začetku januarja 2020 pa je izbrana
vrsta prvič nastopila v Poreču na
mednarodnem prijateljskem turnirju
U19, kjer se je pomerila z reprezentancami Turčije,
Madžarske, Belgije in Francije.
Igralci so na turnirju vknjižili svoj prvi nastop za slovensko
reprezentanco U19. Posebej velja omeniti, da je Miha Car
Odmevi

ŠPORT
s pravim evrogolom povišal rezultat prvega polčasa prve
tekme s Turčijo na 2 : 1. Bravo, ponosni smo na vse!
Skupno je slovenska reprezentanca U19 na turnirju
zasedla 3. mesto in prejela priznanje za najbolj fer ekipo.
Čestitke vsej ekipi!

ŠD EXTREM NA IZBIRNIH TRENINGIH
Izbirni treningi NZS so se v decembru ponovno odvijali
v športni dvorani v Sodražici, kamor so bili iz ŠD Extrem
vabljeni:
■■iz U15: Patrik Korenjak, Vid Kranjc in Nejc Vetrih
(vratar)
■■iz U17: Andraž Gregorič, Anže Žlindra in Lovro
Debeljak (vratar)
Vsi izbrani igralci so se odlično izkazali ter pridno in
zavzeto trenirajo naprej ter pričakujejo nove priložnosti
za svoje napredovanje.

PRIZNANJE ŠD EXTREM TUDI V LOŠKI
DOLINI
ŠD Extrem deluje tudi v občini Loška dolina z ekipami
od U7 do U11 pod vodstvom trenerja Ivana Pojeta.
Dokaz, da igralci marljivo in disciplinirano trenirajo in
da je naše delo z mladimi na visoki ravni kakovosti, je
tudi priznanje Športne zveze Loška dolina naši ekipi
U9 iz Loške doline za perspektivne mlade športnike.
Iskreno čestitamo igralcem in trenerju, zahvaljujemo
se športni zvezi iz Loške doline za prejeto priznanje ter
staršem za vso podporo!

FUTSAL ZA DEKLETA
V Sodražici vsako soboto od 10. do 11.30 ure uspešno
poteka vadba deklet, ki jo obiskuje 20 deklet iz Sodražice,
Ribnice, Velikih Lašč in okolice. Dekletom gre žoga
dobro od nog in v svojo sredino vabijo vse nove članice,
ki še oklevate s svojo odločitvijo in si želite dobre družbe,
narediti nekaj zase, trenirati in igrati futsal pod strokovnim
vodstvom in koristno preživeti prosti čas. Vabljene!

AKTUALNO
Vljudno vabljeni k spremljanju dogajanja v našem
društvu preko Facebook in Instagram profilov, kjer
boste tekoče informirani o naših uspehih, uspehih naših
igralcev in o ostalem dogajanju v društvu.
Vabimo vas tudi, da skupaj z nami podprete člansko in
mladinske ekipe na tekmovanjih v domači dvorani v
Sodražici. O vseh tekmovanjih vas obveščamo preko
socialnih omrežij ter plakatov po kraju in na oglasni
deski športne dvorane v Sodražici. Vabljeni!
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
Tekst in foto: ŠD Extrem

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM Z DRŽAVNEGA PRVENSTVA
V BORBAH IN S POKALA V DUO SISTEMU – GRIŽE 2020
Devet slovenskih klubov je 25. 01. 2020
v OŠ Griže, v organizaciji KBV
Fudoshin, sodelovalo na državnem
prvenstvu v borbah za kadete in člane
in prvi tekmi za slovenski pokal v duo
sistemu za vse otroške kategorije. Na
tekmovanju je nastopilo preko 60 tekmovalcev iz 9 klubov.

–– Nika GORNIK in Tina ZAJC, duo U14, ženski par
– 1. mesto
–– Enej ŽAGAR in Anže GOLEŽ, duo U16, moški par
– 1. mesto
–– Vid BELIČ, borbe U21, do 94 kg – 2. mesto
–– Lovro DIVJAK, borbe U21, do 94 kg – 1. mesto
–– Anže GOLEŽ, borbe U18, do 52 kg – 3. mesto

Ekipa Sibor - Inotherm je osvojila 10 medalj, od tega
8 zlatih, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo. Tekmovanja se
je udeležilo 15 članov SIBORJA, ki so dosegli odlične
uvrstitve:
–– Andraž ŽLINDRA, borbe U21, do 77 kg – 1. mesto
–– Jaka DIVJAK in Neli PODLOGAR, duo U16,
mešani par – 1. mesto
–– Naja POJE MIHELIČ in Lana POJE MIHELIČ, duo
U16, ženski par – 1. mesto
–– Sara DIVJAK in Neža LEVSTEK, duo U16, ženski
par – 1. mesto
–– Jan DIVJAK in Laura ZAJC, duo U14, mešani par –
1. mesto
Januar - februar 2020

Predsednik SIBORJA
Elvis PODLOGAR
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SUBVENCIJE! IZKORISTITE ZADNJO PRILOŽNOST S PRIJAVO
NA RAZPIS POKOLPJE!
24. 1. 2020 je bil objavljen zadnji Javni razpis za
spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih
delovnih mest na območju občin Osilnica, Metlika,
Semič, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.
Osnovne informacije o razpisu
■■Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge.
■■Upravičeni prijavitelji so gospodarske družbe in
samostojni podjetniki, ki so ob oddaji vloge na
ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/
poslovni register Slovenije.
■■Višina sofinanciranja: najmanj 10.000 in največ
50.000 evrov.
■■Upravičeni stroški:
–– stroški gradbenih in obrtniških del,
–– stroški nakupa objektov,
–– stroški nakupa strojev in opreme,
–– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev.
Rok za oddajo vlog je 10. 3. 2020, zato imate še dovolj
časa za kvalitetno pripravo vloge. V koliko potrebujete
pomoč, se lahko obrnete na nas:

■■Mašenjka Hvala:

01/895 06 10, masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si
■■Tomaž Lovšin:
08/383 56 14, tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si

NOVOST!
Vse potencialne in obstoječe podjetnike obveščamo,
da bodo vsi SPOT postopki (ustanovitev s. p.,
d. o. o., spremembe, urejanje zavarovanj …) od
februarja dalje potekali elektronsko. S tem bomo
pohitrili izvedbo postopka, znižali stroške, RC
Kočevje Ribnica d. o. o. pa bo postal prva SPOT
registracijska točka v Sloveniji, ki prehaja na
digitalno izvedbo postopkov.

NAJEM STANOVANJA
Občina Loški Potok v stanovanjskem objektu Hrib 7, Loški Potok, oddaja v
najem dve stanovanji ter več parkirnih boksov, in sicer:
Stanovanje
1
4
PAR. BOKS

Kvadratura
stanovanja
131,86 m2
92,54 m2
12,60 m2

Lokacija
pritličje
mansarda
klet

Pogled
stanovanja na
sever in zahod
sever in vzhod

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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V SLOVO

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho pristopite,
pomislite, kako živela sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 89. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica in
prababica

MARIJA KORDIŠ

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,
ki nenehno poganja,
spomin je svetloba,
ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,
ki v srcih prebiva.
ZAHVALA
Ob smrti naše mame, stare mame in prababice

MARIJE RUPARČIČ

18. 6. 1931–29. 1. 2020

(28. 1. 1931–29. 12. 2019)
iz Retij 92

Hvala vsem, ki ste s svojimi dejanji in spoštovanjem skozi njeno
življenje pripomogli, da je imela mama še širši nasmeh na
obrazu, še toplejše dlani in zlato srce za vse in vsakogar.
Naj najlepše misli sežejo vse do tja, kjer je zdaj doma.
Izrekamo globoko zahvalo vsem, ki ste ji nudili pomoč, jo
pospremili na njeni zadnji poti, vsem sodelujočim na pogrebni
slovesnosti ter gospodu župniku.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem za vso pomoč in izrečena
sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo Mimi pospremili
na njeni zadnji poti.
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin
bo večno ostal.

Vsi njeni

Žalujoči: vsi njeni

POGREBI V LETU 2019

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

Po podatkih javnega podjetja Komunala d. o. o.
Ribnica, ki upravlja pokopališča v naši občini, je
bilo v letu 2019 na pokopališčih v občini Loški
Potok opravljenih 31 pogrebov, kar je 1 več kot v
letu 2018.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovila naša mama

LJUDMILA SAMSA
(18. 2. 1932–5. 1. 2020)

Ob izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem,
ki ste jo imeli radi, nam pomagali
in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Na Taboru je bilo na zadnjo pot pospremljeno
dvaindvajset občanov, štirinajst moških in osem
žensk.
Na pokopališču Draga je bilo opravljenih šest
zadnjih sloves, od štirih moških in dveh žensk.
Pokopališče Trava je lani postalo zadnji dom dveh
moških.
Na pokopališču Stari Kot pa je bila na zadnjo pot
pospremljena ena ženska.
Vsem sorodnikom in prijateljem, ki so v lanskem
letu izgubili koga od svojih bližnjih, izrekamo
iskreno sožalje.
Mojca Lavrič

Januar - februar 2020
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KAMNOSEŠTVO
MARMOR – GRANIT

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

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

