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Poštnina plačana pri pošti 1386 Stari trg pri Ložu

GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK
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ŽUPANOVA STRAN

OBVESTILA

NAJEM STANOVANJA

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

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.

Župan z zaščitno masko, ki
so jo izdelale članice Društva
upokojencev Loški Potok

Ko pišem ta prispevek, v
Loškem Potoku še nimamo
potrjene okužbe s koronavirusom in upam, da tako tudi
ostane. Na državni ravni so
bili predpisani ukrepi za zajezitev širjenja okužb in tudi
dana navodila, kaj naj bi na
tem področju opravile občine.
Vse, kar nam je bilo naloženo,
smo naredili, vsi skupaj pa
največ lahko prispevamo k izboljšanju stanja, da se držimo
predpisanih omejitev.

Najvažnejša naloga občine ob izrednih razmerah je
zagotavljati občanom osnovno oskrbo, pod to pa spada
oskrba z vodo, živili, zdravstvena oskrba, oskrba z zdravili
in energenti. Vse to je bilo v občini zagotovljeno. Na tem
mestu moram pohvaliti delavke v trgovinah, ki so bile
v začetni fazi ukrepov najbolj na udaru. Res so garale
cele dni in bile hkrati izpostavljene možnim okužbam.
Dekleta, hvala vam. Ravno tako gre pohvala zaposlenim
v zdravstvenem domu, v lekarni in na pošti. Vse deluje,
sicer z nekoliko omejenim delovnim časom, pa vendar
smo s stanjem ob teh razmerah lahko zadovoljni.
V začetni fazi smo posredovali pri Petrolu, ki je brez naše
vednosti zaprl bencinski servis. Naša zahteva je bila, da je
odprt vsaj dve uri na dan, kar je bilo upoštevano. Ravno
tako je bila težava z bankomatom, ki ga NLB zaradi
napačnih podatkov na svoji strani ni oskrboval. Tudi
to smo uredili. V dogovoru z direktorjem KZ Ribnica
pa je bila v ponedeljek, 6. 4., ponovno odprta trgovina
»Plenkača« na Hribu.

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.

ODMEVI
Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok,
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
V. d. odgovornega urednika: Vinko Košmerl
Uredniški odbor: Vinko Košmerl,
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić
Lektorica: Bogdana Mohar, prof.
Grafična realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o.,
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje
Fotografija na naslovnici: Panoramski posnetek vasi
Lazec
Foto: Igor Novak
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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 5. junij 2020.

Odmevi

Po navodilu Republiškega štaba za civilno zaščito smo
zagotovili osnovno oskrbo z živili in zdravili osebam,
ki so potrebne in upravičene do te pomoči. Postopke
smo dogovorili z obema trgovinama z živili in lekarno.
Dostavo pa izvajajo gasilci, ki niso v operativnih enotah,
in sicer iz vsakega gasilskega društva v občini po dva.
Razlog, zakaj smo se odločili za ta pristop, je ta, da te
osebe poznajo lokalne razmere in naročnike, in obratno.
Naročniki potrebe sporočijo na občino na številko
068 641-653 vsak delavnik od 8. do 11. ure. Naročilo
posredujemo v trgovino (naročilo enega dne gre v eno,
drugega dne v drugo trgovino), blago plača občina,
naročniku pa bomo to blago zaračunali ob koncu
meseca. Prve položnice bodo izdane konec aprila.
Zaenkrat je še težava z zaščitno opremo, ki je primanjkuje.
Prvo pošiljko, ki smo jo prejeli preko Regijskega štaba civilne zaščite, smo namenili domu starejših, saj je tam nastanjena najranljivejša skupina prebivalstva. Stanje pa se tudi na
tem področju izboljšuje, saj smo je nekaj dobili še s strani
države, nekaj smo je kupili sami, tako da je zaščitne opreme
za nujne potrebe občinske civilne zaščite za sproti dovolj.
Marec - april 2020

Mnoge dogajanje navdaja s tesnobo in strahom, sploh ob
dejstvu, da nas mediji vseskozi zalagajo s katastrofičnimi
informacijami. Da nas je strah, je normalno in tudi
dobro, saj smo tako bolj pozorni na zaščitne ukrepe, ki
so potrebni v času epidemije.
Trenutno stanje glede rasti obolelih je v obvladljivih
mejah in če se bomo držali omejitvenih ukrepov še
naprej, smo lahko optimistični.
Od razglasitvi epidemije smo aktivirali štab civilne
zaščite, povabili na sestanek vse sogovornike, ki imajo
ob teh razmerah kakršno koli vlogo pri zagotavljanju
oskrbe ali je njihova vloga na drugačen način povezana z
razmerami. Seznanili smo se z razmerami in ukrepi, ki so
bili izvedeni ali so planirani.
Na občini imamo dnevno sestanke štaba civilne
zaščite v ožji sestavi, kjer analiziramo dnevno situacijo,
sprejemamo potrebne sklepe o ukrepih in o tem
obveščamo svetnike, člane štaba civilne zaščite,
predsednike vaških skupnosti, predsednika gasilske
zveze, poveljnika gasilske zveze, policijo in novinarje.
Obveščanje občanov pa poteka preko spletne strani,
informacije o oskrbi občanov, ki to potrebujejo, pa smo
poslali tudi preko nenaslovljene pošte, tako da je to
obvestilo dobilo vsako gospodinjstvo v občini.

Prenova ceste skozi center Hriba

Delo s strankami v prostorih občine je sicer prepovedano,
je pa možno zadeve urejati po telefonu ali v elektronski
obliki, saj se delo na občini vrača v ustaljene tirnice,
seveda ob potrebnih zaščitnih ukrepih. Dela na cesti
v centru Hriba se izvajajo. Sicer je malo nagajala zima,
vendar pa dela hitro napredujejo. Razlog za obnovo
te ceste ni asfalt, pač pa to, kar je pod njim. Na delu
ceste, ki jo urejamo, je asfalt položen na neutrjeno
podlago, tako da so se pojavljale težave z jaški, meteorno
kanalizacijo, cevi za komunikacijske vode so bile
neprehodne, tako da sta tudi Telekom in Telemach (na
njihove stroške) zamenjala uničene cevi. Poleg tega smo
pri večnamenskem objektu čez cesto speljali dodatne
cevi za elektriko in pripravili vodovodno povezavo za
nadaljevanje obnove ceste proti Travniku.
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AKTUALNO

RAZPIS

V mesecu marcu smo v dogovoru z g. župnikom
odstranili kostanjev drevored proti Taboru. Drevesa so
bila v slabem stanju, zaradi lomljenja suhih vej pa so bila
nevarna tudi za mimoidoče. Drevored bomo zasadili na
novo. Na predlog strokovnjakov s tega področja naj bi
posadili lipe, pred tem pa bo potrebno sanirati del ceste
in urediti brežine.

jejo se tudi dela na vodovodu pri Beli Vodi. V izgradnji je
vodohran in če bo šlo vse po planu, bo investicija poleti
zaključena.

Pripravljamo tudi vse potrebno, da bomo letos usposobili vodovodno vrtino na Hribu za predpisane teste in
črpalni poizkus. Planiramo, da bo cevovod in elektro kabel za črpališče zakopan v bankini obstoječe ceste, tako
da se v kar največji meri ohrani obstoječi asfalt. Nadalju-

Držite se ukrepov za zajezitev epidemije in ostanite mi
zdravi.

Občine torej urejajo oskrbo s pitno vodo na svojih
območjih s predpisi, s katerimi določijo pogoje za
zagotavljanje in uporabo storitev gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo. Namen teh predpisov je
predvsem zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s
pitno vodo z učinkovitim izvajanjem javne službe ter
zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti.

Očitno pa se nekateri občani ne ozirajo na predpise
niti na objave različnih medijev o pomenu pitne vode,
saj občinska inšpekcija opaža, da se povečuje število
nedovoljenih odvzemov vode iz hidrantov na javnem
vodovodnem omrežju, ki pa so namenjeni predvsem
požarni varnosti. Takšni nedovoljeni in nepooblaščeni
odvzemi vode iz hidrantov pa lahko povzročijo tudi
okvare tako na hidrantih kot tudi na vodovodnem
omrežju.
Odvzem vode iz hidranta se skladno z Odlokom o oskrbi
s pitno vodo na območju občine sme uporabljati brez
soglasja upravljavca vodovoda samo za gašenje požarov
in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen,
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JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in
priznanj Občine Loški Potok v letu 2020.

Upam, da se bo stanje v državi ob branju teh vrstic v
večji meri že vrnilo v ustaljene tirnice in bodo največje
omejitve že odpravljene.

Ivan Benčina,
župan

OSKRBA S PITNO VODO IN NEDOVOLJEN ODVZEM VODE
IZ HIDRANTOV
Dostop do pitne vode je ena izmed temeljnih pravic
vsakega posameznika. Ustava RS med drugim določa,
da država preko samoupravnih lokalnih skupnosti
neposredno in neprofitno zagotavlja oskrbo prebivalstva
s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.

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

vendar samo ob predhodnem soglasju upravljavca
oziroma upravljavca zasebnega vodovoda in na podlagi
predhodno sklenjene pogodbe, v kateri se določijo
pogoji odvzema in plačilo vodarine, tudi za naslednje
namene: čiščenje cest, ulic in trgov, izpiranje kanalov,
zalivanje parkov ter javnih nasadov, za javne prireditve,
za polnjenje cistern za razvoz vode, za utrjevanje cestišč
in druga podobna gradbena dela.

KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in
priznanja Občine Loški Potok:
■■častni občan Občine Loški Potok,
■■grb Občine Loški Potok,
■■listina Občine Loški Potok.
Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne
nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli
na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški
Potok v letu 2020.
Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine
Loški Potok so:
–– občani občine Loški Potok
–– društva, klubi in druga registrirana združenja civilne
družbe s sedežem v občini Loški Potok
–– javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem v
občini Loški Potok
–– terenske organizacije političnih strank s sedežem v
občini Loški Potok
Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje
priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli
občanom občine Loški Potok in drugim državljanom
Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Odlok v nadaljevanju določa tudi sankcijo za uporabnika, ki odvzame vodo iz hidranta v nasprotju z določbami odloka in brez soglasja upravljavca vodovoda. Le-ta
ima v tem primeru tudi pravico zaračunati uporabniku
vso porabljeno vodo, najmanj pa 200 m3.
Voda ima kot življenjsko potrebna dobrina pomembno
vlogo pri oskrbi človeštva. Zaradi podnebnih sprememb
in negospodarne rabe se količina pitne vode zmanjšuje,
zato bi se morali vsi uporabniki bolj kot kadarkoli prej
zavedati bogastva, ki nam (zaenkrat še) priteče iz pip, in
z vodo ravnati skrbno, varčno ter skladno s predpisi.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN
LOŠKI POTOK, RIBNICA, SODRAŽICA IN VELIKE LAŠČE

Odmevi

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je
lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega
delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa in na področju drugih človekovih
dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za izjemne
in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države.
Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli
tudi osebam, ki sicer niso občani občine Loški Potok,
rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za
trajnostni razvoj, izjemen ugled občine Loški Potok in
njeno najširšo promocijo v domovini in tujini.
Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno
vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko
delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov
občine Loški Potok in širše skupnosti.
Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje
občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za
pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke,
ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok,
oziroma za pomembna življenjska dela in velike uspehe
in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno
skupnost v domovini ali državo v tujini.
Marec - april 2020

Priznanje listino Občine Loški Potok lahko prejmejo
posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti,
družbene organizacije, društva in njihove zveze za
izredne dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno
delo in prispevek k uspehom in razvoju občine Loški
Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.
O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi
predloga KMVVI odločal občinski svet.
Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo
za občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne
predloge, ki morajo vsebovati:
–– ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja ali nagrade
–– osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja
ali nagrade
–– obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
–– naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga
kandidat
–– ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga
KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež
občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do
vključno 31. julija 2020 (velja poštni žig oziroma vpis
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli
predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega časa
za stranke).
KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu
pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu
2020.
Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi
naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski
svet lahko predloge KMVVI spremeni, vendar
mora spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve
predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene
nagrade ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov
občinskih nagrad in priznanj javnosti sporoči župan, in
sicer ne prej kot deset dni pred slovesno podelitvijo.
Štev.: 032-0002/2018
Datum: 06. 04. 2020
Občinski svet
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsednik
Matjaž Pajnič, l.r.
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RAZPIS

RAZPIS

Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017), Odloka o proračunu Občine
Loški Potok za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 80/19) in Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 41/17) objavlja Občina Loški Potok

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list
RS, št. 41/17) objavlja

JAVNI RAZPIS
za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih
dejavnosti v občini Loški Potok v letu 2020.

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2020.

1. Proračunska sredstva Občine Loški Potok za
pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu
s Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranju
drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu
so:
–– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v občini;
–– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na
območju naše občine;
–– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt,
ki je organiziran izven občine, pomemben za občino
oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.
Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni projekt
praviloma lahko le enkrat upravičena do proračunskih
sredstev.
3. Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov,
različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali
nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v
nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali
pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za
sofinanciranje projektov:
–– ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje
oziroma širijo njene razvojne potenciale;
–– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter
prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske
in narodnostne dediščine ter izročila;
–– ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v
skupinah na različnih področjih;
–– ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz
sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine,
zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in
zdomskih društev;
–– ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko
in mednarodno sodelovanje;
–– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu
preživljanju prostega časa mladih;
–– ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med
družbeno aktivnimi občani.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so namenjena tudi
plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših
jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoči
pri organizaciji.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi izvajanje
letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne
akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni
za sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna
dejavnost organizacij se po tem pravilniku sofinancira
organizacijam, ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter
organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Loški Potok,
vključujejo pa naše občane, zato se redna dejavnost lahko
financira glede na število članov, ki so občani občine Loški
Potok.
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Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih
razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo
komisija upoštevala predvsem:
■■pomen projekta za občino oziroma občane občine
Loški Potok,
■■cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
■■promocijski učinek za občino,
■■tradicionalnost,
■■inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki
neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in
projektov ter vsebujejo inovativen pristop),
■■kakovost in izvedljivost projekta,
■■medobčinski, medregijski in mednarodni pomen
podprtega projekta ter vzajemnost,
■■organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost
projekta,
■■sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
■■vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti
v projekt,
■■dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih
aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
5. Razpisana višina sredstev znaša 5.000,00 EUR.
Sredstva so zajeta v proračunu Občine Loški
Potok za leto 2020 na proračunski postavki 04008
Pokroviteljstva občine.
6. Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa
se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi
obrazci, ki jih kandidati od 15. maja 2020 dalje
lahko dobijo na spletni strani občine www.loskipotok.si, kjer je objavljeno tudi besedilo javnega
razpisa. Dodatne informacije lahko dobite pri Vinku
Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si
ali na telefonski številki 01/8350-108.
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne
prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi
prilogami, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo
občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov
Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok,
najkasneje do petka, 21. avgusta 2020, do 10.
ure. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah,
v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov
pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov
prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17,
1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora
biti pripis »NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO
2020«.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom
župana. Z izbranimi izvajalci bo župan občine Loški
Potok sklenil pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena
proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so dodeljena, in morajo biti porabljena v
letu 2020, in sicer od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. V
primeru, da sredstva ne bodo porabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec ne
izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala
vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.
Župan: Ivan Benčina, l.r.
Odmevi

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti.
Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako
sofinancirale:

■■HUMANITARNE

ORGANIZACIJE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo
delujejo v javnem interesu:
–– s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim
skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter
invalidom, ter
–– z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske
skupine, preventivna dejavnost)
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi
s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se
sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.
3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 5.000,00
EUR.
4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov,
ki so organizirani kot društvo ali združenje v javnem
interesu, oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih
organizacij, ki:

■■so

registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v
skladu z veljavnimi predpisi
■■imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za
organizacije s članstvom
■■imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov
■■imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok
oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški
Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za
občane občine Loški Potok
5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena
v letu 2020, in sicer od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Marec - april 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 15. maja 2020 na
spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.
loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje
vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu
dopolni v 7-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se
je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se
z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge
na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški
Potok, najkasneje do vključno petka, 21. avgusta 2020,
do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici,
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja,
v spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ –
RAZPIS – HUM. ORG. 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 pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.
9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:
Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni
v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev
oziroma najkasneje do konca avgusta 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.
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KRIZA KORONAVIRUSA IN NAŠA SKUPNA MOČ

RAZMIŠLJANJA O VOJNI S KORONO

Ljudje smo prepletenost sveta in negativne učinke
globalizacije prvič resnično občutili ob finančni krizi leta
2008. Kriza pandemije bolezni covid-19 (koronavirus),
ki je že decembra lani izbruhnila na Kitajskem v mestu
Vuhan, pa ponovno dokazuje, kako je v današnjem
globaliziranem svetu pomembna samooskrba.
Težko je razumeti dejstvo, da bo zdaj prav Kitajska priskočila na
pomoč Italiji s svojimi zaščitnimi oblekami, maskami in zdravili.
To kaže predvsem na to, kako so Evropska unija (EU) in njene
članice pretirano odvisne od mednarodnega okolja. Dejstvo je,
da mora EU sprejeti učinkovitejše politike za večjo samooskrbo
na področju proizvodnje zdravil in zanje pomembnih sestavin.
Sama tudi menim, da je na ravni EU potrebno okrepiti
sodelovanje na vseh področjih, še posebej pa pri izmenjavi
informacij in pomoči pri zagotavljanju ustreznih zmogljivosti v
bolnišnicah. Pri tem imam v mislih zlasti respiratorne naprave.
Prav tako je potrebno ljudem na najbolj prizadetih območjih
sporočiti, da niso osamljeni in da pristojni delajo vse, kar je v
njihovi moči, da bo ta virus premagan.
In nenazadnje, ne smemo pozabiti na gospodarski vpliv krize,
ki jo doživljamo. To, da bo zaradi pojava koronavirusa zagotovo
prišlo tudi do gospodarske krize, ni več vprašanje.
Vsem prizadetim gospodarskim dejavnostim je potrebno
zagotoviti sredstva za pomoč pri ohranjanju njihove likvidnosti,
banke pa naj razmislijo o možnosti, da bi podjetja lahko zaprosila
za zamenjavo kratkoročnih posojil z dolgoročnimi; razlog je

Prelepa pomladna nedelja je, ko to pišem. Popoldne bi
običajno ljudje preživeli v druženju s sorodniki, z znanci ali pa
bi preprosto odšli na družinski sprehod, morda izlet. A vojna
z virusom je vsem nam življenje obrnila na glavo. Občani se
zadržujejo v domovih, še otrok ni in le cerkveni zvon odmerja
čas.
Mesec dni nevarnosti okužbe z nevidnim povzročiteljem je
za nami. Mesec, ki je življenje celega planeta obrnil na glavo
in vsem nam dokazal, kako ranljivi smo ljudje. Kako kljub
globalizaciji, tehnološkemu napredku in medicinskemu
znanju ostajamo nemočni v pandemiji s COVID-19. V tem
kratkem času je zbolelo več kot milijon ljudi in davek smrti je
primerljiv le z žrtvami v vojni. Primerjava v zgodovini je možna
po obsegu le s špansko gripo po prvi svetovni vojni 1918, za
katero ocenjujejo smrtnost preko dvajset milijonov po vsem
svetu.
Za viruse kot povzročitelje bolezni sodobna medicina še
nima pravega orožja. Na voljo so zdravila, ki ustavljajo le
razmnoževanje virusa pri posamezni bolezni, za razliko od
bakterij, ki jih antibiotiki ubijejo. Uspeh in celo izkoreninjenje
nekaterih virusnih bolezni zagotavljajo cepiva in protitelesa iz
krvi že prebolelih bolnikov. Za izdelavo obeh naštetih orožij
pa bo potrebno še precej časa. Medtem pri težkih potekih
bolezni poskušajo bolnikom pomagati tudi z zdravili, ki so jih
sicer razvili za zdravljenje drugih bolezni, kot so malarija, ebola,
HIV, z revmatološkimi zdravili ipd.

seveda v tem, da se s podaljševanjem ročnosti zmanjša mesečni
obrok posojila, s čimer se lahko ublaži denarni krč v podjetjih.
Svetovne banke se namreč že ukvarjajo z vprašanjem likvidnosti
podjetij in strankam že ponujajo različne ukrepe, s katerimi
bi lahko te ublažile akutne težave zaradi posledic izbruha
koronavirusa. Med ukrepi se naštevajo reprogramiranje oziroma
podaljševanje kreditnih linij, premostitvena posojila in moratorij
za poplačevanje hipotekarnih posojil.
Ponekod so ljudje izpraznili prodajne police trgovin v strahu, da
bo motena preskrba s hrano. V času krize se marsikaj spremeni,
zato je nujen tudi premislek, ali v Sloveniji naredimo dovolj za
povečanje prehranske samooskrbe. Večkrat slišimo, da se nečesa
ne splača pridelovati doma, ker je v trgovini cenejše. Švicarji
vedo, da zlata in frankov ni mogoče pojesti, zato posvečajo
kmetijstvu posebno skrb, čeprav imajo za to težje pogoje. Če pa
bomo v Sloveniji vse najboljše površine pozidali, veliko smo jih
že, domače vrtičke zanemarili, potem bomo še bolj odvisni od
drugih, ki pa bodo v krizi najprej poskrbeli zase in za svoje, tako
kot pri dobavi zaščitnih mask in druge opreme.
A kakorkoli že, vsi ekonomski in drugi ukrepi pa ne bodo zalegli,
če ljudje ne bomo najprej sami poskrbeli za svoje zdravje. Zato
na tem mestu želim spomniti, kako pomembno je upoštevati
predloge in ukrepe zdravstvene stroke, pa tudi drugih državnih
institucij. To pa je tudi čas, da se vrnemo k naravi in živimo bolj
zdravo. Verjamem, da lahko skupaj premagamo tudi to krizo.
Ljudmila Novak, poslanka

KORONAVIRUS
Zadnje tedne nas zaposlujejo skoraj izključno ukrepi za
omejevanje posledic, ki jih povzroča koronavirus. Vse
ostalo je potisnjeno v ozadje. In to v vseh evropskih
državah.
Še nedolgo nazaj se usodnost covida-19 ni jemala resno.
Sploh ne v mediteranskem okolju, kjer je bilo mnogo
podcenjevanja in kjer so prebivalci preventivna navodila ter
ukrepe oblasti preprosto ignorirali. Zato je okužba (v Italiji in
Španiji) postala množična, z zastrašujočimi trendi obolevnosti
in smrtnosti.
Tudi Šarčeva vlada v odhajanju je podlegla temu mediteranskemu »melosu«. Morda je menila, da se nas bo virus
izognil, saj je nekaj časa res kazalo, kot da je Slovenija imuna.
Šarčevi odzivi so bili zelo lahkotni, komedijantski, porogljivi
in ignorantski do zdravniške stroke, ki je pravočasno opozorila
na možne hude posledice virusne nevarnosti. Zaradi podcenjevanja bivša vlada tudi ni pravočasno predlagala nobenih
resnih preventivnih ukrepov.
Celo več. V času, ko bi že zaradi opozoril in informacij iz
prizadetih sosednjih držav, npr. Italije, Šarčeva vlada morala
ravnati drugače, je navkljub opozorilom odposlala zaloge
zaščitnih sredstev iz blagovnih rezerv na Kitajsko, s čimer
je povzročila, da so vsi, ki so se soočali s korono, praktično
ostali brez preventivne zaščite. A da so posledice korone
hude, smo lahko zaznali po ukrepih na Kitajskem. Če smo
tedaj, na začetku epidemije, morda še z dvomom spremljali
oster, pravzaprav brutalen odziv kitajskih oblasti do vseh, ki
so ignorirali ukrepe, sedaj lahko ugotavljamo, da so ravnale
odgovorno.
Pozive SDS, da bi Šarec le sklical svet za nacionalno varnost, je
ta skoraj do zadnjega porogljivo zavračal. Šele dan ali dva pred
imenovanjem Janševe vlade je Šarec popustil in blagovolil
sklicati ta svet, na katerem je bilo sprejetih več predlogov SDS
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za zamejitev virusne krize, več pa je bilo tudi prezrtih.
Nova Janševa vlada je takoj sprejela najnujnejše ukrepe za
preprečevanje nekontroliranega širjenja bolezni, začela z interventnimi nabavami potrebne zaščitne opreme, aparatur in
drugega medicinskega materiala ter pozvala k aktivnemu sodelovanju še lokalne oblasti, štabe civilne zaščite, podjetja,
prostovoljce, zaposlene v domovih za ostarele itd. Zdravstvenemu osebju in vsem, ki so vključeni v bitko proti koroni, je
potrebno izreči veliko zahvalo za skrbna, ustrezna in odgovorna ravnanja, sicer bi bile posledice še mnogo hujše.
Ker je virusna pandemija že do sedaj močno stresla svetovno
in tudi naše gospodarstvo, kar bo imelo za posledico številne
propade velikih in majhnih podjetij, zaradi česar bo mnogo
ljudi ostalo v težavah ali celo brez zaposlitve, je Janševa
vlada sprejela številne ukrepe pomoči za vse, ki jih je in jih
še bo prizadela kriza – za posameznike, obrtnike, velike
družbe, institucije … Ukrepe je pripravila številčna skupina
strokovnjakov, v katero so bili brez političnih predsodkov
vključeni številni strokovnjaki in predstavniki gospodarstva
vseh političnih nazorov. Potrebno je priznati, da je ta skupina
v tistih nekaj dneh pripravila res kvalitetne ukrepe pomoči za
vse prizadete strukture prebivalstva in gospodarstva.
Že v tej začetni fazi je za te pomoči namenjenih veliko (3
mlrd) finančnih sredstev, ki pa najbrž ne bodo zadoščala, če se
bodo posledice odpravljale dlje časa. Najbrž bodo potrebne
še nove oblike pomoči. Tu moramo z ukrepi smiselno slediti
drugim državam, če ne želimo še enkrat izgubiti stika z njimi,
kot smo ga pred desetletjem v času svetovne finančne krize,
ko je zaradi neukrepanja Pahorjeve vlade Slovenija doživela
največji zdrs.
A Janša ni Pahor in SDS ni SD. Mi ne bomo čakali.
Jože Tanko, poslanec SDS in
podpredsednik državnega zbora
Odmevi

Kaj vemo o virusu, ki nosi ime po kroni?
Spada v skupino, katerih štiri predstavnike poznamo že skoraj
šestdeset let. Vsako leto povzročajo gripi podobne simptome.
Po oceni naj bi bilo za 15 %–30 % vseh prehladnih bolezni kriva
prav korona skupina. Iz te skupine virusov sta nastala tudi dva,
ki sta povzročila epidemiji – leta 2003 SARS in 2011 MERS. A
ti sta potekali v manjšem obsegu in sta bili dokaj hitro omejeni.
Decembra lani pa so o težkih potekih pljučnic s smrtnim
izidom poročali iz kitajskega Wuhana. Zadnji dan leta je bil
izoliran virus COVID-19. Izvor je bil netopir, s katerim se je
okužil obiskovalec tržnice. Okužba se je bliskovito razširila po
mestu, ki je po velikosti primerljivo s Parizom ali Londonom.
Potniki iz Kitajske so virus prinesli v Evropo. 21. februarja so
prvi primer potrdili v sosednji Italiji, potem ko so bili dolgo časa
prepričani, da gre zaradi podobnosti v simptomih za sezonsko
gripo. 4. marca smo prvi primer prenesli tudi v Slovenijo preko
smučarjev, ki so zimske počitnice preživeli na severu Italije. In v
mesecu dni smo na tisoč obolelih.
Pri okužbi z novim korona virusom gre za veliko neznank.
Poznan je šele dobre tri mesece in v boju z njim smo izhajali iz
znanja in izkušenj, ki pa za to okužbo v marsičem ne veljajo. Od
tod tudi številni ukrepi in pristopi, ki se niso izkazali. Dejstvo
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je, da je največ spoznanj iz mesta izvora na Kitajskem, poteka
pa tudi veliko študij drugje po svetu. Med okuženimi jih tri
četrtine razvije bolezenske znake, medtem ko četrtina postane
kužnih brez bolezenskih znakov. Petina zbolelih potrebuje
bolnišnično zdravljenje, spet petina od teh (5 % vseh obolelih)
bolezni podleže. Gre za bitko s časom. Medtem ko virus jemlje
življenja, znanstveniki iščejo zdravila, pripravljajo cepivo in
po vsem svetu, vključno s Slovenijo, zbirajo protitelesa iz krvi
prebolelih. Vsaka država se v okviru svojih možnosti odloča
za zaščitne ukrepe in temu je pripisati razlike v obolevnosti.
Počasnost in neodločnost ali celo podcenjevanje ogroženosti
zahtevajo veliko smrti. Izkušnje Italije, Španije, Velike Britanije
in ZDA kažejo, kako pomemben je čas sprejemanja pravih
odločitev. V bistvu gre za strategijo, ki zagotavlja dvoje.
Upočasnitev zbolevanja zagotavlja delovanje zdravstvenega
sistema, ki mora poleg epidemije obvladovati tudi siceršnje
zdravstvene težave prebivalstva. Obenem pa smo tako bližje
končni zmagi bodisi s pripravo cepiva ali zdravila.
In kje smo mi v Sloveniji in v Loškem Potoku?
Kot majhna država in glede na bližino izvora epidemije v Evropi
ocenjujem, da s sprejetimi ukrepi nismo zamujali. Zaradi
nepoznavanja narave virusa je bilo v začetku nekaj trditev
glede prenosa okužbe in zaščitnih ukrepov spremenjenih,
a pomembno je, da je prevladalo prepričanje o kritičnih
razmerah, ki so jim sledili omejevalni ukrepi. Velika večina
prebivalcev se zaveda možnosti okužbe in prenosa in je njihovo
ravnanje v skladu s priporočili. V času, ko je javno življenje
skoraj povsem zastalo, je za ohranjanje zdravja odločilen vsak
posameznik. Virus nima nog ne kril in za prenos potrebuje
ljudi. Kljub dvomom se je izkazala uspešnost treh ukrepov:
izolacija doma, umivanje rok in nošenje zaščitne maske in
rokavic. Nepotrebne so razprave o maskah. Lahko je vprašljiv
odstotek zaščite pred okužbo, nesporno pa maska zmanjšuje
prenos virusa z bolnika na druge ljudi in okolico. Epidemije še
ni konec. Napovedim o nadaljevanju se strokovnjaki izogibajo,
pa vendar prevladuje mnenje, da bodo ukrepi veljali še mesec
ali dva.
V Loškem Potoku zaenkrat nimamo obolelega niti kontakta s
potrjenim bolnikom. Občan, ki se je s službene poti iz Anglije
vrnil domov, je 14-dnevno izolacijo v KTC preživel brez
znakov bolezni. Župan s civilno zaščito predstavlja in vodi
ukrepe na nivoju občine. Pohvalna je odzivnost občank
in občanov kot prostovoljcev pri pomoči sokrajanom in
pri izdelavi zaščitnih mask. Založenost trgovin je zgledna.
Nevarnost, ki nam vsem skupaj razmere v trenutku obrne na
glavo, pa je vnos okužbe. Tako kot v državi se posebej bojimo
vnosa virusa v DSO. V domu starejših so trije dializni bolniki,
ki trikrat tedensko potujejo v Ljubljano. Morebitna okužba te
najbolj ranljive skupine bi pomenila scenarij, ki ga poznamo
iz drugih domov v državi, za našo občino pa tudi, glede na
zaprtost in skromno zalogo osebnih varovalnih oblačil, prenos
okužbe navzven.
Prepričan sem, da se bo življenje vseh nas vrnilo v
normalne tirnice. Ne znamo napovedati datuma, a trdno
verjamem, da bomo skupaj zmogli. Res je, ne bo več
enako kot pred epidemijo. Posledice škode, posebej na
področju gospodarstva, bomo občutili še dolgo. Vendar
pa nas bo huda preizkušnja tudi združila in povezala.
Ostanite doma, ostanite zdravi!
Peter Rus
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KO ŠOLSKI ZVONEC ZVONI SAM SEBI
Zgodilo se je, česar ni
nihče pričakoval. A ukrep
je bil nujen. Govorim o
zaprtju šol in vrtcev po celi
Sloveniji, torej tudi naše
šole in našega vrtca. Tako
rečeno čez noč smo bili
vrženi v vodo. Samo nekaj
je bilo plavalcev, nekaj nas je
plavalo z rokavčki, večina pa
se je utapljala. Reševali smo
se nemalo časa, da smo vsi s skupnimi močmi priplavali
do čolna, s katerim sedaj skupaj plujemo po precej
razburkanem morju. Upajmo, da se stanje čim prej umiri
in z našo barko mirno pripeljemo na obalo.
Malce v prispodobi, ampak mislim, da je s tem vse
povedano. Postavljeni smo bili v situacijo, na katero
nismo bili pripravljeni, o kateri nismo vedeli prav veliko,
o kateri se nismo izobraževali, katere nismo preizkusili
v normalnih razmerah in za katero marsikdo ni imel niti
osnovnih sredstev niti osnovnih veščin – izobraževanje
na daljavo. Ampak ni bilo izbire, to je bila globalna
odločitev.

se ga še učimo. Poskušali smo tudi zagotoviti računalnike
učencem, ki le-teh niso imeli oziroma so jih imeli premalo.
To sta bila nekako osnova in pogoj, da sploh začnemo s
takim delom, z izobraževanjem na daljavo.
Žal pa brez pomoči staršev tukaj ne gre, sploh pri nižjih
razredih. Pri izobraževanju na daljavo se pričakuje
sodelovanje staršev, toda navajajte otroke, da najprej
poskušajo svoje delo opraviti sami. Vi jih spremljajte
glede na svoje obveznosti, čas in zmožnosti; po potrebi
poglejte opravljeno, otroke spodbujajte in sodelujte
z učitelji. Vemo, da ste v teh dneh eni bolj, drugi manj
obremenjeni, da ste eni ves čas na delovnem mestu, da
prihajate domov utrujeni, da je tudi psihoza strahu in
negotovosti marsikje močno prisotna, zato poskušajte
sodelovati po svojih možnostih in naj vam izobraževanje
na daljavo ne predstavlja dodatnega dela in stresa –
povsod okrog nas ga je že tako dovolj. Učitelji se zavedajo,
da imate doma različne situacije, in bodo po ponovni
uvedbi pouka snov po potrebi ponovno razložili, utrdili,
pregledali …

Sam sem se dobro zavedal vseh teh težav, ki so se in se
bodo še pojavljale. Lahko mi verjamete, da v tej situaciji
poznam delo in težave vseh deležnikov, ki so vključeni
v ta proces izobraževanja. Sam kot ravnatelj, žena
učiteljica, en otrok šoloobvezen in en otrok vrtičkar.
Gre za delo od doma, gre za pomoč učenki, gre za delo z
vrtičkarjem. Noro!
Zavedal sem se, da je bila vsaj polovica družin še v
večji stiski, zato sem na osnovi teh védenj poskušal kot
ravnatelj postopati razumsko in, kot bi rekli Potočani,
po zdravi kmečki pameti. Poskušati postaviti nek sistem,
ki ne bo preveč bremenil staršev in bo vseeno dajal
pričakovane rezultate. Seveda se je sistem spreminjal in
dopolnjeval, ampak skupaj smo ga osvajali in se ga učili. In
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Spoštovani starši, dragi otroci!
Veliko nas je doma, naš korak se je ustavil. Kljub temu
da nas situacija skrbi, je lahko tudi lepo, ker imamo
redko priložnost, da se med seboj še bolj povežemo kot
družina.

Na igrišču ni otroškega živžava

Dnevi, ki jih preživljamo, niso običajni in postavljeni
smo pred izziv. Naš vsakdan se je nepričakovano obrnil
in nam hkrati ponudil veliko priložnosti za spremembe,
razmislek. Verjamemo, da se trudite, da čas, ki ga imate
na voljo, z vašim otrokom preživite koristno.
Veliko otrok zagotovo pogreša vrtec in svoje prijatelje,
skupino, vzgojiteljici. Vrtčevska skupina namreč kaj
hitro postane družina, saj si nešteto ur delijo drug z
drugim. V tem trenutku smo skupaj lahko le v mislih in
vsekakor tudi v dejanjih.

Tudi prostori vrtca so prazni, tihi ...

Učilnice samevajo ...

IZREDNE RAZMERE NAS UČIJO TUDI SPLETNEGA
POVEZOVANJA IN KOMUNICIRANJA NA DALJAVO

Vemo, da izobraževanje na daljavo ni enakovredno
klasičnemu pouku, in z izobraževanjem na daljavo
nikakor ne prenašamo učiteljevega dela na starše.
Čeprav mogoče na hitro tako izgleda. Verjemite, da si
noben učitelj tega ni želel, verjemite, da si vsak učitelj
želi učence izobraževati v živo v skupini, verjemite, da
učitelji porabijo za to delo ogromno več časa, ogromno
več energije. Verjemite konec koncev, da vsi komaj
čakamo, da se vrnemo v šolo.
Spoštovani starši in ostali občani, spoštovani učitelji in
ostali delavci šole in vrtca, dragi učenci in otroci, kapo
vam dol. Ponosen sem, da nam uspeva nemogoče.
Ponosen sem, da sem lahko ravnatelj taki šoli, v takem
kraju. V kraju, kjer znamo še vedno stopiti skupaj, si
pomagati. V kraju, ki v krizi, ko ostanemo sami, znamo
reševati probleme. V kraju, ki trenutno krmari čoln po
razburkanem morju, na katerem vsak od nas opravlja
svoje delo, tisto delo, ki ga najbolj obvlada in za katero je
poklican. A vsi z enim ciljem: da barka pripluje do obale.
Ostanite zdravi!
Ravnatelj
Andrej Starc
Odmevi

Verjamemo, da se trudite otroku zapolniti njegov
vsakdan in da imate poleg svojih vsakodnevnih opravil
čas tudi za igro, ustvarjanje, raziskovanje, petje itd. Da
si stvari olajšate, poskusite v vsakdan vnesti rutino, ki
se je bo otrok zagotovo hitro navadil. V rutino naj bo
vključena tudi samostojna igra, tako da boste lahko vi
med tem časom opravili svoje dnevne obveznosti, si
vzeli čas zase, pomagali šoloobveznemu otroku itd.
Če vam kakšen dan zmanjka idej, kako zaposliti otroka,
je vaš otrok poln domišljije, tako da zagotovo poskrbi
za pestro dogajanje preko dneva tudi on. Ker pa tudi mi
veliko mislimo na vas, smo na spletni strani naše šole in
vrtca vzpostavili E-IGRALNICO.
Najdete jo na povezavi: https://www.os-loskipotok.
si/izobrazevanje-na-domu/v r tec-na-daljavo/.
Vzpostavljena je z razlogom, za vas. Vsak dan znova
objavimo ideje, ki jih lahko uporabite takrat, ko vam
jih zmanjka. Pri izbiri aktivnosti nas vodi misel, da
vključujemo le pripomočke in materiale, za katere smo
prepričani, da jih imate v večini doma.
Marec - april 2020

Ker pa tudi mi pogrešamo socialne stike, vabimo vse
otroke (in starše), da z nami podelite fotografije vaših
doživetij od doma. Pošljete jih lahko preko e-pošte na
naslov: vanja.mihelic@os-loskipotok.si. Fotografije bodo
javno dostopne in objavljene na spletni strani šole.
Tistim, ki ste se že oglasili, se iskreno zahvaljujemo.
Verjemite, težko obdobje bo minilo, mi pa bomo ostali
tesno povezani. Do takrat pa ohranjamo kvaliteten
odnos na daljavo.
Želimo vam sproščeno igro, imejte se radi in ostanite
zdravi.
SKUPAJ bomo zmogli.
Vanja Mihelič,
pomočnica ravnatelja za vrtec
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»KAJ LAHKO OTROKE NAUČITE IZ TRENUTNO NASTALE
SITUACIJE (KORONAVIRUS COVID-19) IN ČESA VAS LAHKO
NAUČIJO ONI?«

Od vas staršev je torej
odvisno, kako boste
pristopili k otroku in mu
dali priložnost, da z vami podeli svoje skrbi.

Verjemite, da mala bitja nosijo v
srcu veliko breme, ki ga sami ne
znajo predelati. Na zamahnite z
roko, temveč poiščite način, da
mu ta strah pomagate odpraviti.
K otrokovim stiskam in strahovom lahko pripomorete tudi
sami, če uberete napačno reakcijo. Poskusite ostati mirni in otroku ne izkazujte še svojih skrbi, saj
se bo tako njegov nemir le še povečal. Podprite ga z vsem sočutjem, ki ga premorete.

KAKO JIM LAHKO POMAGATE?

Otrok je po naravi radovedno
bitje, zato ima za vas zagotovo
cel kup vprašanj.

Trenutno nastala situacija ni vsakodnevna in vaši
otroci se tega zelo dobro
zavedajo, ne da bi jim na
kakršenkoli način že kaj
pojasnjevali. Zavedati se
morate, da so lahko tudi
oni prestrašeni in v stiski.

1. PREPOZNAJTE SIMPTOME STRAHU
Otroku dajte občutek varnosti na način, da se z njim
pogovarjate, kako bodo stvari tekle, če se zgodi kaj
nepričakovanega, na kaj moramo paziti, na kaj mora
biti pozoren itd. Tako bo otrok tudi lažje razumel, zakaj
se nekaj časa ne sme družiti s prijatelji, zakaj ne sme
obiskati bratranca ali sestrične, zakaj ne sme videti
babice in dedka, zakaj nekaj časa ne gre v vrtec.
Starši, pogovarjajte se z otroki, pojasnite jim, kako
lahko sami prispevajo k zdravju in varnosti pred

Če svojih strahov in tesnobe otroci ne izrazijo z
besedami, opazujte njihovo vedenje in bodite pozorni
na morebitne nebesedne znake, npr. razdražljivost,
iskanje vaše bližine, spremembo prehranjevalnih ali
spalnih navad. Zagotovite jim, da ste z njimi in da skrbite
za njihovo varnost.

4. OTROKA SPOMNITE NA NJEGOVE PRIJATELJE
Brez dvoma bo otroku lažje, če ga boste spomnili, da
imajo njegovi prijatelji verjetno enake občutke. S tem
mu boste pokazali, da v doživljanju trenutnega stanja ni
sam in da mu bo lažje, ko se bo lahko ponovno družil
z njimi. Lahko se povežete starši tudi med sabo in
otrokovega prijatelja pokličete preko video klica.

5. SPOMNITE GA, DA BO PO KONCU TRENUTNEGA STANJA VSE LAŽJE

2. PRISLUHNITE OTROKU
Če ste pri svojem otroku prepoznali strah, nikar ne
prezrite njegovih težav. Spodbujajte ga, da o tem
spregovori, poslušajte ga, da vam razloži, kaj ga straši in
zakaj. Medtem ko govori, mu pokažite vaše zanimanje.
Dopustite mu, da postavlja vprašanja, na katera mu dajte
poštene odgovore, kljub temu pa mu dopustite otroštvo.
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7. OHRANITE STABILEN VSAKDAN
Strah izvira iz dejstva, da je to za
otroka popolnoma nova situacija
in velika sprememba vsakdana.
Potrudite se, da vse ostalo v njegovem življenju poteka stabilno,
in ne uvajajte pretiranih novosti.
Njegov strah lahko zmanjšate
tudi tako, da vsak dan ohranjate določen ritual (skupni zajtrk,
popoldanska igra na prostem,
branje, skupni ogled risanke pred
spanjem itd.). Naj se teh dni izolacije spominja kot časa, ki ga je
kvalitetno preživel s tistimi, ki jih
ima rad. Poskrbite tudi za zdravo
prehrano in dovolj spanja. Ta čas
je lahko tudi priložnost za skupno druženje ter za aktivnost in igre, za katere je med navadnim delovnikom
manj časa.

Ob vsem skupaj, dragi starši, ne pozabite nase. Ne morete
biti dobri starši, če vi sami niste dobro. Obdobje pred
nami je naporno za vse. Pomembno je, da se informirate
in širite prijaznost ter razumevanje drug do drugega.
Zaščitite sebe in vaše bližnje ter na tak način pomagajte
tudi ostalim.

Vse dobro in ostanite zdravi!

Veliko strahu na otroke prenesemo na nezavedni
ravni. Otroci nas opazujejo in so za naše občutke zelo
senzibilni.
Starši, morate otrokom povedati točne informacije
o virusu in se z njimi pogovarjati na način, primeren
njihovi starosti. Stiske in strahovi so posledica
negotovosti in nezadostnih ali napačnih informacij,
posebej pri tistih, ki so po naravi bolj plašni, negotovi
ali zaskrbljeni, lahko sprožijo ali povečajo tesnobo
in strahove, povezane z zdravjem in varnostjo zase,
za starše, brate in sestre, stare starše, sta prepričani
klinični psihologinji doc. dr. Jana Kodrič in Valentina
Stefanova Kralj.

Tudi negativne izkušnje so nujno potrebne za življenje.
Pomembno je le, da imajo otroci poleg sebe stabilno
odraslo osebo, ki jih vodi.

Dovolite jim biti brezskrbni, ker je to njihova naloga,
tako kot je naša, da nam ni vseeno.

3. STRAH SPREMENITE V DOGODIVŠČINO
Ko vam otrok ubesedi, česa ga je strah, dajte njegovim
besedam vrednost. Povejte mu, da ga razumete in da je
strah nekaj normalnega. S pomočjo vašega čutenja mu
boste pomagali. Podprite ga.
Skupaj lahko preberete pravljico, ki je nastala ob
pojavu koronavirusa (https://minirokice.si/pravljicao-koronavirusu/), iz velike škatle izdelate domačo
karanteno in se skupaj igrate, kako skrbite za higieno,
pazite drug na drugega itd.

okužbo s koronavirusom, poučite jih o pravilnem in
rednem umivanju rok, kašljanju v robček ali v rokav, s
tem ko tudi sami upoštevate priporočila.

nagrado, kot je npr. obisk slaščičarne, obisk zabaviščnega
parka ali kina, nakup šolske torbe itd., in tako bo lažje
prebrodil dano situacijo.

Vanja Mihelič

Viri:
Otroku dajte vedeti, da bo občutek, ki ga doživlja,
verjetno trajal le do takrat, ko nam bo s skupnimi
močmi uspelo premagati virus. Takrat se bo ponovno
vse postavilo na svoje mesto. Otrok bo tako vedel, kaj
pričakovati v prihodnje, kar bo ublažilo njegov strah.
6. NAJ SE OTROK NEČESA VESELI
Otroku ponudite nekaj, česar se bo veselil, ko bo dana
situacija minila. Za potrpežljivost mu obljubite majhno
Marec - april 2020

■■spletna

stran: https://
w w w. n i j z . s i / s l /
koronavirus-2019-ncov
■■spletna stran: https://
www.dc-mir.si/2016/
deset-korakov-kakolahko-otroku-pomagatepremagati-strah
■■priporočila Sekcije za primarno pediatrijo ob
epidemiji covid-19
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK
Kot sem omenila že zgoraj, smo na razstavi sodelovali
tudi mi. Naša razstavljena miza je bila polna rokodelskih
izdelkov. V društvu smo organizirali tudi avtobusni
prevoz v Črnomelj, tako da si je razstavo lahko ogledalo
čim več članov našega društva.

Stran društva upokojencev
Fani Debeljak

STRAŠNE VESTI
Smo slišali vesti,
da Kitajski strašen
virus preti.
Ah, to daleč je od nas,
mislil si je
vsak izmed nas.
Kako daljava blizu je,
prišel virus v naše
kraje je.

V svetu okuženih
na tisoče je ljudi,
zaskrbljeni lahko smo
tudi mi.
Smrt je koso nabrusila,
mnogo življenj si je
že izvolila.
Da konkurenčni, tržni bi bili,
prepleta se nešteto poti,
potuje vedno več ljudi.
Da tržen bil bi svet,
tudi koronavirus ni izvzet.

Kot pravi Fani v svoji pesmi, je v teh mesecih naša glavna
tema koronavirus. Vse je podrejeno strogim ukrepom in
karanteni, da se obvarujemo najhujšega. Upam, da bo,
ko boste brali te Odmeve, to že za nami in bo vse samo
spomin in preteklost.

Otvoritev in uvodno predstavitev je vodil predsednik
DU Črnomelj Štefan Misja, prisotni so bili še podžupan
občine Črnomelj Dubravko Čengija, ki je razstavo
uradno odprl, predsednik PZDU Dolenjske in Bele
krajine Dušan Kraševec in Branko Suhadolnik, vodja
komisije za tehnično kulturo pri ZDUS-u. V kulturnem
programu so nastopali Mešani pevski zbor DU Črnomelj
ter učenki osnovne šole, ki sta program popestrili z
recitacijami. Spregovorila je tudi naša predsednica
Marija Turk, ki je tako na ravni PZDU-ja kot ZDUS-a
članica komisije za kulturo in tehnično kulturo oziroma
komisije za tehnično kulturo. Naša predsednica se
je podžupanu občine in predsedniku DU Črnomelj
zahvalila za vso organizacijo in izvedbo te razstave s
šopkom lesenih rož – lesenk, ki smo jih izdelale članice
DU Loški Potok.
Razstava je bila polna zanimivih rokodelskih izdelkov.
Za vsakega je bilo nekaj – od košaric, rož iz papirja,
prtičkov, voščilnic do nakita, panjskih končnic ...

Zaradi vsega tega dogajanja od občnega zbora naprej
v društvu nismo bili več aktivni. Odpadle so vse redne
aktivnosti, delavnice, vaje Povasenk, pohodi in tudi
drugi dogodki, ki smo jih načrtovali v društvu. »Nič
bat«, vse bomo nadoknadili, ko bo čas za to.
Letos marca smo imeli volilni občni zbor, kjer smo
ugotovili, da smo v društvu v letu 2019 realizirali oziroma
izpolnili plan dela, ki smo si ga zastavili. Da veliko in,
upam, tudi dobro delamo, kaj v društvu vse počnemo
čez leto, ste sproti seznanjeni in si lahko preberete prav
v vsaki številki Odmevov. Naj povem, da moje objave
oziroma društvene novice sežejo že v leto 2012, ko sem
prvič napisala članek o delu v našem društvu. Takrat je
bil članek dolg eno stran, sedaj pa zasedamo kar tri, štiri
strani, včasih tudi kakšno vrstico več.

Res je – skoraj vsa društva imamo odlične ljubiteljske
mojstre in prav je, da izdelke predstavimo tudi širši
javnosti in pokažemo, kaj vse znamo narediti z našimi
rokami in kako spretni smo.

NAKIT IZ CD-JEV
V mesecu februarju so bile naše delavnice ročnih
del namenjene izdelovanju nakita iz starih CD-plošč
oziroma zgoščenk. Mentorica delavnic sem bila sama,
saj sem se izdelovanja nakita iz recikliranega materiala
– starih CD-jev naučila na decembrski rokodelski
delavnici v Izoli. Prav je, da znanje prenašamo naprej, saj
nam rokodelske veščine pridejo še kako prav v življenju.

Izdelki naših članic v Črnomlju

Že na prvi delavnici so se nam pridružili tudi otroci in
bilo je pestro in zanimivo.
Sam postopek izdelovanja nakita je čisto preprost.
Očistiš CD in izrežeš dve enaki poljubni obliki, med
obe plasti naneseš akrilno barvo oziroma nastrgano
voščenko, nato spečeš v pečici na alu foliji. Ko se stopljen
CD ohladi, obesku za verižico oziroma ostalemu nakitu,
kot so prstan ali uhani, dodamo samo še vrvico in druge
kovinske dodatke.

RAZSTAVA V ČRNOMLJU
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Rokodelki iz DU Kočevje

Otvoritev razstave našega društva "POTOŠCE
USTVARJAJO" je bila 8. marca. Osrednja tema razstave
so bili letošnji izdelki delavnic ročnih del – torej košarice
iz ratana ter ogrlice iz starih CD-jev. Poleg omenjenega
so bili razstavljeni rokodelski izdelki naših članic in slike
oziroma fotografije letos novoustanovljene slikarske in
foto sekcije.

In nenazadnje je lepo, da se srečamo delfinci in delfinke.
Tako se imenujemo rokodelci iz vse Slovenije, ki se
udeležujemo rokodelskih delavnic ZDUS v hotelu
Delfin v Izoli.

Pred ukrepi proti širjenju koronavirusa (COVID-19) se
je v društvu dogajalo sledeče:
V soboto, 22. 2. 2020, je v Črnomlju v avli kulturnega
doma oziroma v Zavodu za izobraževanje in kulturo
Črnomelj potekala 3. rokodelska razstava PZDU
Dolenjske in Bele krajine. Gostitelj razstave je bil DU
Črnomelj in njihov predsednik Štefan Misja z veliko
podporo občine Črnomelj, saj je bila razstava tudi v
sklopu občinskega praznika. Poleg DU Črnomelj so na
razstavi sodelovali še rokodelci in rokodelke iz društev
upokojencev Dolenjske Toplice, Dvor, Kočevje, Loški
Potok, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Podgorje Stopiče, Prečna, Trebnje, Veliki Gaber in Vinica.

RAZSTAVA

Nakit, izdelan na teh delavnicah, smo pokazale na
razstavi.
Naša predsednica Marija v cvetju, ki ga je izdelala Francka Murn iz
DU Dvor
Odmevi

Marec - april 2020
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK
Nabralo se je res veliko izdelkov naših članov, tako da so
obiskovalci razstave lahko videli, kaj vse smo ustvarili v
letošnjem letu. Prvič so svoje slike in fotografije pokazali
tudi naša člana ljubiteljska fotografa in ljubiteljski
slikarki in prepričani smo lahko, da bodo naše razstave
v prihodnje še bogatejše, bolj raznolike in zanimivejše.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK
Članom upravnega in nadzornega odbora društva, ki
so svojo funkcijo oziroma delo končali, je predsednica
podelila priznanja. Priznanja za večletno delo so dobili:
Alojz Ruparčič, Marta Šega, Marica Ruparčič, Stanka
Kordiš, Slavka Vesel, Tinca Košmerl, Jožica Rus, Stanka
Turk, Anica Vesel. Priznanje je dobil tudi praporščak
Alojz Slavec.

8. marca smo imeli v našem društvu volilni občni
zbor. Vodila ga je Branka Mohar, udeležilo se ga je 92
članov. Pregledali smo, kaj vse smo počeli v lanskem
letu, predstavili društvo tudi v številkah – koliko nas je,
koliko jih je umrlo, koliko imamo novih članov in seveda
finančno stanje društva.

Če deževen, oblačen je dan,
odženem slabo voljo stran.
Se v glavi mi kaj porodi,
na list na hitro napišem si.
Naj bo pesem ali skeč,
da le vam bilo bi všeč.
Mesec marec je bil posvečen ženam, dekletom,
mamicam. Čestitke vsem, naj vam bo lepo ob pogledu
na ta čudoviti šopek telohov izpod rok Marije Mišič.

Poleg vsega naštetega smo izvolili še nove člane za
častno razsodišče, člane volilne kandidacijske komisije
in člane komisije za socialne zadeve. Poleg rokodelske
sekcije, sekcije za rekreacijo in šport in sekcije za kulturo,
izlete in kulturne prireditve smo ustanovili še sekcijo za
fotografijo ter likovno sekcijo.
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Naše društvo lahko najdete tudi pod spletnim naslovom:
Društvo upokojencev Loški Potok – http://upokojenci.net/.

Dva najstnika sedita v sobi in se dolgočasita.
Vstopi babica in vpraša: “A vama skuham kavo?”
“Ne, ni treba. Boš potem, ni frke,” ji odgovori vnuk.
Čez petnajst minut spet pride babica v sobo in vpraša:
“Naj vama skuham kavo?”
“Ni treba, no, res ni frke. Bomo potem pili kavo,” spet
odgovori vnuk.
Čez pol ure spet vstopi babica, prinese dve kavi in
reče: “Evo, jaz sem vama skuhala kavo, ko pride Frka,
pa jo bom skuhala še njej.«
Za Vas zbrala, pripravila in zapisala:
Tanja Lavrič, tajnica društva
Fotografije v članku: Tanja Lavrič, Marija Turk

Predsednica Marija
in novi podpredsednik
društva Željko Eranovič

KAPELICE V TRAVNIKU

Kot sem že omenila, so bile letos volitve vseh organov
društva. Imamo novo staro vodstvo društva – torej
predsednica, tajnica in blagajničarka ostanemo še
naslednji mandat, še štiri leta. Spremenila sta se upravni
in nadzorni odbor. Člani organov društva so:
Vodstvo društva:
Marija Turk, predsednica
Željko Eranovič, podpredsednik
Tanja Lavrič, Travnik, tajnica
Marija Slavec, Retje, blagajničarka
Upravni odbor društva:
Jaka Bartol, Lidija Lavrič, Miran Lavrič, Majda Levstek,
Jože Mišič, Andrej Mohar, Ivanka Levstek
Nadzorni odbor društva:
Ivanka Levstek, predsednica
Anica Debeljak
Ivanka Lavrič

Takoj ko bo možno, bomo nadaljevali z delom in
uresničevali zastavljeni plan. Če bo mogoče, bomo vse,
kar smo izpustili, nadoknadili. O vsem boste obveščeni
preko SMS-sporočil oziroma FB-strani.

MALO ZA ŠALO:

V letu 2019, na dan 31. 12. 2019, je naše društvo štelo
205 članov – 136 žensk in 69 moških. V društvo je v letu
2019 pristopilo 10 novih članov, izstopil ni nihče, umrlo
je 15 članov.
104 člani društva so tudi člani vzajemnega posmrtninskega sklada, ki ga vodijo pri ZDUS-u. Posmrtnina v letu
2020 znaša 180,00 €. Za pojasnilo našim članom – to ni
varčevalni sklad, temveč je to prostovoljna solidarnostna
skupnost njenih članov, ustanovljena z namenom, da na
podlagi načela solidarnosti ob smrti člana zagotovi upravičencu delno kritje pogrebnih stroškov. Omenjeni sklad
je bil ustanovljen 15. 12. 1946, torej deluje že spoštljivih
73 let. Trenutno sklad šteje okoli 50.000 članov.

PLAN DELA :

Občnega zbora se je udeležilo 92 članov društva

Kapelic je v Loškem Potoku kar nekaj, o njih pa ni kaj
dosti splošno znanega. Nekaj podatkov o nastanku
kapelice v Sodolu sem zbrala za prejšnje Odmeve, ob
tem pa sem izvedela še nekaj zanimivosti o drugih dveh
travniških kapelicah. Pripovedovala mi je Pepca Modic.

pa je prodajalcu obljubil, da bo skrbel tudi za kapelico,
ker spada k hiši. Kaj je bil vzrok, da je g. Mihič postavil
kapelico, se v spominu ni ohranilo. Je bila pa v prostoru
pod kapelico nekaj časa spravljena gasilska oprema.
Kapelica je posvečena roženvenski materi božji.

Foto: Vinko Košmerl

Kapelica, ki so jo porušili že pred desetletji in se je
nekoliko starejših krajanov še spominja, pa je kapelica
pri Navskih. Postavitev te kapelice je plačala Navska teta,
ki je služila pri tedanjem župniku. Po župnikovi smrti
je namreč podedovala ves denar, ki ga je imel gospod
shranjenega v »tapeciranem stolu«. In iz tega denarja
je postavila kapelico gospodu v čast. Kapelica je bila
posvečena presvetemu srcu Jezusovemu.

Občni zbor so kulturno popestrile Povasenke, Fani
Debeljak in Marija Slavec s skečem, Fani pa nam je
recitirala še dve svoji pesmici. Eno vam predstavim:
Fani Debeljak

SONČEN DAN
Sonce že močno greje,
vsak dan je topleje.
Se dneva veselim,
srečna, da živim.
Narava se prebuja,
čustva v meni vzbuja.
Srce veselo bije,
nimam več ARITMIJE.

Največja je kapelica pri Malnarjevi hiši na začetku
Travnika (iz smeri Hriba). Zgradil jo je prvi lastnik
zdajšnje Malnarjeve hiše Hubert Mihič, najverjetneje
kmalu po letu 1900. Najprej je bil v Ameriki, kjer je
delal kot vodja skupine gozdnih delavcev, kasneje pa je
odšel na delo v Kanado. Tam sta delala skupaj z Jakobom
Modicem, ki je od njega kupil hišo skupaj s kapelico.
Kupčijo sta sklenila kar v Kanadi, kupec Jakob Modic

Ne mislim, kaj me boli,
le da cele so kosti.
Po naravi se ravnam,
vesela, če je sončen dan.
Odmevi

Marec - april 2020

Albina Levstik
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LOKALNO

KULTURA

IZPUST RISA KATALINA IZ PRILAGODITVENE OBORE V NARAVO

31. marca so na območju Snežnika v naravo izpustili
risa Katalina. Risa so pred tem pripeljali iz Romunije
v oboro v Sloveniji, kjer se je prilagajal na svoje novo
okolje. Katalin je drugi ris od najmanj desetih, ki bodo v
okviru projekta za rešitev dinarsko-JV alpske populacije
risa pred izumrtjem, LIFE Lynx, v naslednjih štirih letih
izpuščeni v Sloveniji. Dva risa od skupno štirih so že
izpustili na Hrvaškem.

Risjega samca Katalina so 7. 3. 2020 pripeljali iz
Romunije in ga za tri tedne namestili v prilagoditveno
oboro na območju Snežnika. V tem času so zanj skrbeli
lovci lovišča s posebnim namenom (LPN) Jelen, skupaj
z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe
LIFE Lynx. S pomočjo uporabe prilagoditvenih obor
poskušajo zmanjšati možnost, da ris po izpustu odtava
daleč stran od mesta izpusta in ostane brez stika z risi iz
dinarsko-JV alpske populacije.

Anton Marinčič, Zavod za gozdove Slovenije, vodja LPN
Jelen: »Vloga lovišč s posebnim namenom je tudi skrb za
ohranitev populacij velikih zveri v Sloveniji. Naša vloga
v projektu LIFE Lynx je bila oskrba risa Katalina v času
karantene v Sloveniji, po izpustu pa bomo spremljali
njegovo premikanje s pomočjo avtomatskih kamer.«
Do zdaj so v okviru projekta v Sloveniji in na Hrvaškem
doselili štiri rise (Goru, Doru, Alojzije, Katalin) od
skupno vsaj 14, ki bodo pripomogli k zmanjšanju
parjenja v sorodstvu in pomagali rešiti dinarsko-JV
alpsko populacijo risa pred izumrtjem. Vsi risi so
opremljeni s telemetričnimi ovratnicami, s pomočjo
katerih jih bodo spremljali in ugotavljali, kako se
vključujejo v populacijo. Prvo vključitev so potrdili v
genetskem laboratoriju Biotehniške fakultete januarja
letos, ko so ugotovili, da imata ris Goru in slovenska
samica Teja skupno potomko, ki so jo poimenovali Mala.
»S pomočjo telemetrijskih podatkov smo ugotovili,
da se je Goru letos po domnevnem parjenju s Tejo v
Sloveniji za tri tedne odpravil še na območje Gorskega
kotarja na Hrvaškem, kjer so prisotne vsaj tri risinje.
Upamo, da je bil tudi tam uspešen in dodatno vključil
svoje gene v dinarsko populacijo,« sporoča dr. Miha
Krofel z Biotehniške fakultete.

Slovenija s pomočjo sofinanciranja Evropske unije,
Ministrstva za okolje in prostor ter projektnih partnerjev
s projektom LIFE Lynx uresničuje strategijo ohranjanja
in trajnostnega upravljanja risa (Lynx lynx) v Sloveniji
2016–2026. Preselitev risov poteka iz Karpatov, kjer je
najbližja (in zato najprimernejša) vitalna populacija te
vrste za doselitev v Dinaride in Alpe.
Koordinator projekta LIFE Lynx z Zavoda za gozdove
Slovenije Rok Černe o tem, kako bodo potekale doselitve
risov v prihodnje: »Zadovoljni smo, da smo letos kljub
težkim razmeram zaradi koronavirusa uspeli preseliti dva
risa, enega v Slovenijo in enega na Hrvaško. Trenutno en
ris čaka na preselitev v karanteni v Romuniji, drugi pa na
Slovaškem. Preselitve bomo izvedli, ko bodo razmere to
omogočale.«

ISKANJE DIVJEGA – MOJA ODKRIVANJA KOČEVSKE NARAVE
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA DR. PETRE DRAŠKOVIČ PELC

v okvir večletnega mednarodnega projekta LIFE Lynx.
Skupaj z možem, gozdarjem in fotografom Stanetom
Pelcem, sta pred nekaj leti pripravila predavanje o
popotovanju po Švedski.

Petra Draškovič Pelc je doktorica biokemije, ki je svoj
dom in življenjsko poslanstvo našla na Kočevskem.
S fotoaparatom odkriva njegovo divjo naravo in
raznovrstne motive, ta svet pa pod njenim vodstvom
odkrivajo tudi manjše skupine z vsega sveta, ki si želijo
doživeti naše divje gozdove. V petek, 22. februarja 2020,
se je predstavila v KTC s prvo samostojno razstavo v
Loškem Potoku. V pogovoru z Blanko Bartol je Petra
predstavila zgodbe nekaterih fotografij, na primer
o sovici, ki je med fotografiranjem zaspala na veji, o
vzdušju, ki ga lahko isti motiv pričara v različnih letnih
časih, o zahtevnosti nočnega fotografiranja živali ter o
divjini Aljaske, ki jo je očarala, da je začela iskati divjo
naravo tudi doma in jo našla na Kočevskem.

Več o njenem delu lahko izveste na spletni strani www.
petradraskovic.com.
Petra se je do zdaj v Loškem Potoku že predstavila na
dveh skupinskih razstavah: o pticah Loškega Potoka, ki
so bile tema likovnega srečanja, ter Ohranimo risa, ki sodi

Odmevi

»Doživeti Kočevsko pomeni ustaviti svoj čas in stopiti
z divjega kolesa sodobne potrošniške družbe. Pomeni,
dovoliti si doživeti cikličnosti dneva in noči, svetlobe
in teme, rojstva in smrti. A barve gozda se seveda
spreminjajo, dihajo drugače pozimi kot v zadnjem
jesenskem crescendu ali zgodnji pomladi. Bolj kot kje
drugje so spremembe prisotne na vsakem koraku. Če
jih znamo videti tudi s srcem. To ni le nova praska, ki
jo medved pusti na drevesu, ali sunek vetra, ki zruši
poltisočletno jelko. Sled risa v svežem snežnem poprhu
in tuljenje volka, ki ga bomo zaznali v zgodnjih jutranjih
urah, nas bosta prepričala, da so tukaj še ostanki
divjega. Da tukaj še diha pranarava, ki sem jo tako srčno
občudovala tudi v najglobljih divjinah Aljaske. Četudi le
v zelo majhnih, skromnih, a zelo dragocenih ostankih.«
Petra pravi, da je obisk kočevskih gozdov tudi pravi
odklop od socialnih omrežij, »digitalni detoks«, saj jih
v divjini ne moremo uporabljati v živo. Je priložnost,
da prisluhnemo večnosti in čarobnosti gozda, da
»neizmerna lepota narave odpre naše srce, da začnemo
skrbeti za tisto, kar je najdragocenejše.«

Več informacij o projektu dobite na https://www.lifelynx.eu/
in life.lynx.eu@gmail.com.
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O svojem odkrivanju kočevske narave in tistega divjega,
ki ga ima, pravi:

Marec - april 2020

Turistično društvo Loški Potok
Blanka Bartol
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PISMA BRALCEV

PISMA BRALCEV

ODGOVOR G. MIHIČU
Kar nekaj časa sem se sam pri sebi odločal, ali naj
sploh odgovorim na razlago vsebine mojega članka
iz decembrskih Odmevov, ki jo je g. Mihič objavil v
februarski številki istega glasila, saj sem želel prekiniti
najino polemiko, ker bi se v nasprotnem lahko zelo
zavlekla. Na koncu sem se kljub temu vseeno odločil, da
se še zadnjikrat oglasim na to temo.
V njegovem zelo zgoščenem članku je poleg množice
citatov raznih strokovnjakov z opisi tem, povezanih s
komunizmom iz različnih obdobij, ki med seboj nimajo
direktne povezave, sploh ker so preširoke in se zdi, da za
medvojno dogajanje v naših krajih niso pomembne, tudi
razlaga mojega pisanja.
Gospod Mihič po svoji stari navadi zelo rad razlaga, kaj
je avtor z neko mislijo želel povedati, da slučajno kdo od
bralcev ne bi tega razumel drugače, kot je »prav«. Tako
je v svojem stilu bralcem obrazložil mojo pripoved o
pretepu dveh možakarjev, ko je eden drugemu zabrusil:
»Še premalo smo vas potolkli.« Ne, g. Mihič, ni res,
da pišem, kot da ne vem, od kod je prišlo to, kakor ga
imenujete, »človekoljubno obžalovanje«. Po več kot
70 letih se mi samo ne zdi pomembno, iz katerih vrst
je prišlo. Poanta moje zgodbe je bila namreč v tem, da
sprava med udeleženci medvojnih dogodkov ni možna,
med mlajšimi pa je nepotrebna. Pa kljub temu naj povem,
da je bil možakar, ki je rekel navedeni stavek, pripadnik
belogardističnih vojakov, s čimer se je rad pohvalil.
G. Mihič trdi tudi, da sem krivičen, ker ne omenjam
državljanske vojne (dragi gospod, bo treba še enkrat
prebrati članek), v kateri da ni, kot vztrajno ponavlja,
izdajalcev naroda, da so le privrženci in nasprotniki ideje
ali revolucije istega naroda. Za marsikatero državljansko
vojno, ki je potekala v drugačnih razmerah kot pri
nas, to velja. V primeru Slovenije pa se je najprej začel
boj oziroma vojna proti okupatorju, za osvoboditev
domovine. Kasneje, z uveljavitvijo organizirane bele
garde, pa se je začela tudi državljanska vojna med
državljani, ki so branili svojo domovino in svoje ideale
sami, pri čemer je vodstvo borbe prevzela osvobodilna
fronta oziroma malo kasneje komunistična partija
(komunistična revolucija in boj za oblast), in državljani,
ki so se za obrambo svoje domovine in svojih idealov
povezali z okupatorjem (kolaboracija), katerega cilj
je bil »narediti to deželo spet nemško«, ne glede
na žrtve. Tako je postala borba proti partizanom
(ali drugače mislečemu delu državljanov) ne glede
na sredstva temeljno poslanstvo tako imenovanih
protirevolucionarjev, saj je bilo njihovemu vodstvu po
uničenju komunistov in podobno razmišljujočih civilov
(kdor ni z nami, je proti nam) in po zmagi velike nemške
armade zagotovljeno sodelovanje v vladi. Pri tem
vodstvo nemške armade ni razmišljalo o oblikovanju
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vlad v kakšnih manjših deželicah, temveč samo o
velikem nemškem rajhu, v katerega bi bila vključena
vsa osvojena ozemlja, pod vodstvom velikega vodje.
Ali so se tako imenovani protirevolucionarji, ki so se v
boju proti partizanom, komunistom, pripadnikom OF
in vsem drugače mislečim sodržavljanom ali hostarjem,
banditom, komunistični golazni, izmečkom …, kakor so
jih tudi imenovali, posluževali kolaboracije ali ne, pa naj
razmisli vsak bralec sam.
Dejstvo je, da so eni in drugi s svojimi dejanji poglabljali
razkol med narodom. Do njega namreč pride vedno,
ko ena skupina napada pripadnike druge zaradi tako
ali drugače utemeljenih vzrokov, idealov, verovanj …
Težji pa je odgovor na vprašanje, kdo in kdaj je začel
bratomorno vojno. Ali je to težnja po oblasti oziroma
nadvladi komunistov ali mogoče tedanjih cerkvenih
krogov ali različnih apetitov sosednjih držav, ali pa
mogoče narobe razumljeno povelje ali osebnostne
lastnosti ljudi, ki so nekaj počeli samo zato, ker so to
lahko počeli nekaznovano. Na katerikoli strani že. Ali
je vse to danes zares mogoče natančno ugotoviti, ne
da bi pri tem poglabljali stara nasprotja, obujali stare
krivice in z njimi povezane bolečine in povzročali nove
krivice ter poglabljali razkol med državljani Slovenije?
Za svoje ideje in ideale so agitirali tako komunisti kot
belogardisti, pri čemer so imeli duhovniki daleč največjo
moč vplivanja. Da ne bo potrebno »prevajati«, kaj sem
mislil, naj dodam samo, da niso bili vsi duhovniki, župani
in trgovci na strani bele garde oziroma protirevolucije.
Niso pa bili tudi vsi učitelji in ljudje, ki niso hodili v
cerkev, komunisti ali revolucionarji.
»Izdajalce« naroda pa so morili pripadniki ene in druge
strani. Na obeh straneh so se našli posamezniki, ki so z
zadovoljstvom pobijali ljudi.
Kar pa zadeva neudeležbo moških na prvem sestanku SKD (stranke Slovenskih krščanskih demokratov)
v začetku devetdesetih let v Loškem Potoku – ni bila
posledica strahu, kaj bo z njimi, če bo na prvih volitvah
dosežena sprememba enopartijskega režima, kot trdi g.
Mihič in s tem kaže popolno nepoznavanje življenja pri
nas. Kot se spomnim, nas je bila za spremembo enopartijskega sistema večina prebivalcev, nismo je pa vsi želeli
uresničiti samo pod vodstvom krščanske demokracije,
saj smo imeli tudi druge možnosti. Prav tako nas velika
večina ni čutila nikakršnega strahu iz izkustva revolucije niti ni imela nikakršnih travm zaradi življenja v totalitarnem režimu, ki večini v tistih letih ni predstavljalo
posebnih težav. Tudi k verskim obredom smo lahko hodili, če smo hoteli, in za veliko noč jedli šunko in barvali
pirhe. In lahko smo potovali po svetu. Mogoče pa je bilo
nekoliko težje tistim, ki so hoteli biti ali pa so bili v nekoliko boljših državnih in vodstvenih službah in so bili

Odmevi

zaradi tega bolj pod drobnogledom partije, natančneje
rečeno – njenih lokalnih »uradnikov«. Nenazadnje pa
sestanki SKD v Loškem Potoku niso bili bistveno bolje
obiskani tudi še precej let po tem, ko je enopartijski sistem postal zgodovina.
V vzponu »demokracije« pa lahko najdemo tudi
odgovor na vprašanje g. Mihiča, zakaj se ne obeležuje
poboj talcev v Sodolu, temveč le dogodki pri Ogenjci.
Dejstvo je, da so se vsi dogodki iz časa roške ofenzive
obeleževali vse od leta 1945. Do začetka 60. let v okviru
občinskega praznika tedanje občine Loški Potok, kasneje
pa v okviru praznika krajevne skupnosti Loški Potok
v okviru skupne občine Ribnica. Po osamosvojitvi,
ko smo spet postali svoja občina, pa je vsak predlog o
obeleževanju omenjenih dogodkov na občinskem nivoju
naletel na velik odpor. Vsakdo, ki je kaj takega resno
predlagal, je bil takoj označen kot komunajzer, rdečkar,

jugonostalgik in nasprotnik demokracije. Organizacijo
prireditve pri Ogenjci je potem prevzelo Društvo za
ohranitev spomina na partizansko bolnico »Ogenjca«.
Tako je, g. Mihič, kot ste zapisali. Nekateri nam vladajo
lahko le tako, da ohranjajo razkol med ljudmi. Nima pa
obramba domovine, svojih korenin, maternega jezika in
svobode naroda, ki so nesporno največje vrednote v življenju posameznika, nikakršne povezave z diktaturo in pošiljanjem množic v smrt zaradi želje peščice ljudi po vsiljevanju svojih prepričanj oziroma želje po oblasti, ob čemer
jim ni mar niti za domovino niti za svoje korenine niti za
materni jezik niti za svobodo naroda. Ljudje, ki so poslani
v takšne bitke, v katerih je vsaka žrtev preveč, se namreč
lahko borijo samo za svoje življenje. Za svobodo naroda,
svoje korenine in svoj materni jezik pa se borijo ljudje, ki
so vse to imeli, pa jim je bilo krateno ali celo odvzeto. In le
tak boj je lahko vrednota, ne glede na število žrtev.
Vlado Mohar

CIRIL DEBELJAK, PO DOMAČE GREGEC:
GLAŽUTA – »PEKEL« NA ZEMLJI
NADALJEVANJE
ŠOLSTVO, KULTURA IN VERA
V Glažuti vse do leta 1934 ni bilo šole. Otroci so tako
ostajali nepismeni, saj ni bilo denarja, da bi jih pošiljali
v šolo v druge kraje. Sami starši pa niso imeli ne znanja
ne časa niti niso čutili kakšne potrebe po tem, da bi svoje
otroke naučili vsaj brati in pisati. Obstoječi oblasti je takšno
stanje ustrezalo. Kljub vsemu pa so nekateri posamezniki
svoje otroke lahko poslali v šolo drugam. Žagovodja
Martinčič je svoje hčere poslal v internat (imenovan
Marijin dom) v Kočevje, kjer so lahko obiskovale nekaj
razredov osnovne šole. Logar Lackner pa je svoja dva
sinova poslal k sorodnikom v Cvišlerje, da so od tam
hodili v šolo v Kočevje. Kljub temu pa lahko trdim, da je
bilo leta 1934 okrog 80 % Glažutarjev nepismenih.
Šola se je za prve štiri razrede v Glažuti ustanovila leta
1934. Šolski prostor je bila večja soba v prvem nadstropju
hiše žagovodje Martinčiča. Poleg sta bila tudi dva manjša
prostora za učiteljičino stanovanje. Prva učiteljica –
Stanka Železnikar je prišla iz Ljubljane. Poučevala je
cca 10 do 15 otrok prvih štirih razredov, vse istočasno
v enem razredu po učnem programu od 1. do 4. razreda.
Seveda pod takimi pogoji ni mogla storiti kaj dosti
več, kot da jih je naučila brati in pisati in še kaj malega
računati, saj je za predmete, kot so zgodovina, zemljepis
in drugi, zmanjkovalo časa. Šola je delovala do jeseni
leta 1941, ko so se kočevski Nemci začeli odseljevati.
Učiteljica Železnikarjeva se je namreč poročila s sinom
logarja Lacknerja, ki je bil kočevski Nemec. Preselili so
se v Kočevje, kjer so ostali do konca vojne.
Marec - april 2020

Za organizacijo kulturno-prosvetne dejavnosti so v
Glažuti manjkali vsi osnovni pogoji, saj je bila večina
ljudi nepismenih, ni bilo knjižnice, časopisov in revij
kakor tudi ne usposobljenih ljudi, ki bi takšne dejavnosti
organizirali in vodili. Povrhu vsega pa je ljudem
manjkalo tudi prostega časa, saj je delovnik trajal vse
dni v tednu najmanj do 18. ure. Preostali prosti čas pa
so si poleti in ob lepem vremenu krajšali z balinanjem
na balinišču, ki so si ga postavili sami, ter z igranjem kart
za denar. Čeprav je šlo največkrat za majhne zneske, so
bile družine zelo prizadete, saj se je večkrat zgodilo, da je
gospodar družine izgubil tudi pol plače in več.
Družabne prireditve in zabave so bile predvsem za
pusta. Skoraj vsako leto so naredili mini karneval, ki se je
končal s plesom, v katerem je sodelovalo več ali manj vse
staro in mlado, vsakdo na svoj način, pa čeprav s precej
primitivnimi sredstvi in opremo. Karnevalske maske in
opremo so si ljudje naredili sami. Poskrbeli so tudi za
jedačo in pijačo. Karneval se je vsako leto spreminjal
tako po vsebini kot po številu udeležencev, kar je bilo
odvisno tudi od vremenskih razmer in finančnih
zmožnosti prebivalcev.
Vsakoletni običaj je bilo tudi »ofiranje« za »imendan«
bolj znanih osebnosti. Tudi ta običaj se je zaključil s
pijačo in plesom vseh sodelujočih.
Gostinskega lokala v naselju ni bilo. Vino za na dom
je prodajal žagovodja. V jesenskem času pa so ljudje
iz čabranske doline prinašali na prodaj svoje domače
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žganje. Manjše količine raznih pijač pa so Glažutarji
prinašali od zunaj, ko so hodili po opravkih. Največkrat
iz ribniške doline in Loškega Potoka.
Mladina, predvsem fantje, pa so občasno ob nedeljah
odhajali poveselit se v sosednje kraje, največ v Loški
Potok in Grčarice. Vedeti je treba, da so šli v glavnem
peš, saj drugih prevoznih sredstev ni bilo, tako da so za
takšno pot porabili več kot dve uri v vsako smer.
Do leta 1934 v Glažuti ni bilo nikakršne verske dejavnosti, saj ni bilo cerkve, v okoliške fare pa Glažutarji niso
hodili k verskim obredom. Le otroke so pošiljali tja k
prvemu obhajilu in k birmi. Tudi sicer večina ljudi ni
bila verna in niso čutili posebne potrebe po verskih obredih. Leta 1934 pa so zgradili malo cerkvico brunarico,
v katero je lahko šlo okrog 50 ljudi. Stroške izgradnje je
nosila gozdna uprava. Po odprtju cerkvice je začel enkrat
mesečno prihajati kaplan iz Loškega Potoka, da je tam
maševal. Ravno tako enkrat mesečno pa je prihajal v
šolo, kjer je imel eno uro verouka. K birmi, prvemu obhajilu, spovedi in drugim večjim cerkvenim obredom
pa so ljudje iz Glažute še vedno odhajali v sosednje fare.
Največ seveda v ribniško dolino, kamor so bili že tako in
tako gospodarsko najbolj povezani. Pokopališča v Glažuti ni bilo. Svoje mrtve so, čeprav je Glažuta spadala
pod občino Draga, pokopavali v Grčaricah, kjer je bila
pomožna cerkev farne cerkve iz Dolenje vasi.

Glažuta okrog leta 1940 (vir: Pokrajinski muzej Kočevje)

POLITIČNO UDEJSTVOVANJE LJUDI
V Glažuti ni bilo sindikalne organiziranosti niti med
zaposlenimi na žagi, še manj pa med gozdnimi delavci
in vozniki. Po eni strani je bila zavest o potrebnosti
sindikalnega organiziranja na zelo nizki stopnji, po
drugi pa tudi s strani takratnih sindikatov in političnih
strank, ki so delovale v okolici, ni bilo nobene iniciative
za sindikalno in politično organiziranje oziroma
delovanje v naselju. Prisotna pa je bila tudi skrb za
ohranitev zaposlitve in opravljanje dela, saj je imel vsak
resnejši poizkus propagiranja združevanja v sindikate
ali političnega organiziranja za posledico odpustitev
z delovnega mesta oziroma prekinitev pogodbe, saj
24

SPOMINI NA PRETEKLOST
je uprava budno pazila, da ne bi prišlo do političnega
prebujanja delavcev.
Glede na to, da je Glažuta spadala pod občino Draga,
je povsem razumljivo, da je bila za red odgovorna
žandarmerijska postaja v Dragi, od koder je prišla dvado trikrat na leto v Glažuto žandarmerijska patrola.
Dejstvo pa je, da ves čas med prvo in drugo svetovno
vojno v Glažuti ni bilo ne tatvin ne drugih primerov
kršenja reda in miru, tako da so bili obiski žandarjev zgolj
informativnega značaja. Res je, da so se pojavljale ostre
kritike oblasti, kar je ostalo med ljudmi, saj med njimi ni
bilo špicljev, ki bi to nosili na nos žandarjem. Sicer pa je
najbolje skrbela za red sama gozdna uprava, saj je le tako
lahko zagotavljala optimalne pogoje za zaslužek.
Pripadnost posameznim političnim strankam ni bila
prepovedana, kar se tiče opredelitve na državnih
volitvah. Lahko si volil eno ali drugo stranko, ki jo je
režim toleriral in je sodelovala na volitvah, saj nobena
od uradno priznanih strank ni bila nevarna obstoječi
družbeni ureditvi. V glavnem pa se delavstvo za politiko
ni zanimalo, razen posameznikov, ki so simpatizirali in
na volitvah glasovali za posamezno politično stranko. Za
to je bilo več objektivnih razlogov:
Večina delavcev in njihovih družinskih članov je bila
nepismena. Malokdo od njih je bil naročen na obstoječe
časopise. Tisti pa, ki so imeli naročen časopis, je bil to
v glavnem lokalni mesečnik s predvsem versko vsebino
Domoljub.
V Glažuti tudi ni bilo nikakršnega kulturno-prosvetnega
in družbenega življenja.
Čeprav v Glažuti ni bilo resnejših poskusov sindikalnega
in političnega organiziranja, so ob državnih volitvah
prihajali posamezni agitatorji, ki jim je bil edini cilj
pridobivanje glasov za svojo stranko oziroma za njene
kandidate na volitvah. Ti agitatorji niso prirejali
zborovanj niti Glažutarjem pojasnjevali programa svoje
stranke, temveč so se ustavili pri žagovodji Martinčiču,
da bi ta zanje sprovedel agitacijo za njihovo stranko
med volivci. Vedeli so, da ima Martinčič velik vpliv na
Glažutarje. Seveda so imeli vedno znova veliko obljub,
kaj vse bodo storili, če bodo zmagali na volitvah. Pred
vsakimi volitvami se je dogajalo isto. Po njih pa so
zopet vsi pozabili na Glažuto, kot da več ne obstaja, saj
se ne glede na to, katera stranka je zmagala, v kraju ni
nič spremenilo. Ceno dela in z njo povezan življenjski
standard ter ostale življenjske pogoje so še naprej
določali knez Auersperg oziroma njegovi upravi v
Kočevju in Grčaricah.
Martinčič je v takih primerih obljubil, da bo storil, kar je
v njegovi moči, da bodo volivci oddali svoj glas stranki,
za katero je agitator navijal. Zato je ta po končanem
razgovoru Martinčiču stisnil par tisočakov v roke, kot
plačilo za njegov trud. Martinčič pa je dobro vedel, da
se tako zanj kot za delavce po volitvah ne bo nihče več
zmenil. Čeprav so mu tisočaki ob tako veliki družini
prišli zelo prav, ni nikoli vplival na volivce, koga naj
volijo. Pustil jih je, da so se odločili po svoji volji.
Odmevi

ŽIVLJENJE MLADIH
Družabnega življenja mladih kot tudi njihovega življenja
nasploh ni nihče organiziral in usmerjal. Mladi so se
zabavali po svoje, kakor so vedeli in znali, včasih tudi
po negativnih vzorih. Kako pa bi lahko bilo drugače?
Večina mladih je bila nepismena, vrtca in šole, kjer bi
se kaj dobrega naučili, ni bilo. Tudi starejših mentorjev,
ki bi jih usmerjali, ni bilo, ker tudi sicer družabnega
življenja in kulturnih dejavnosti ni bilo organiziranih.
Ker pa ima vsak človek še posebno v mladosti željo in
potrebo po sprostitvi in zabavi, so se mladi morali znajti
sami. Dokler so bili otroci, so se največkrat igrali tako, da
so posnemali starejše. Fantje so se igrali s konji, ki so jim
jih iz lesa naredili odrasli. Šli so se lovce in razne druge
podobne igrice, ki pa niso bile vedno dobre.
Ko so obdobje otroštva prerasli, jih otroške igre niso več
zanimale in so si izmišljali nove načine zabave, kot na
primer:
Vedeli so, da stari Dulmin rad popije kozarček žganja,
zato so mu ga v razgovoru ponudili pol litra, če bo skopil
starega mačka. Vedeli so namreč, da Dulmin to obvlada,
saj je skopil tudi mlade junce in merjasce, kadar je bilo
to potrebno. Dulmina je premamilo obljubljeno žganje
in je ponudbo sprejel. Delo je opravil hitro in strokovno,
ampak od tega dne pred mladimi ni imel več miru.
Kadar ga je kakšen od ta mladih srečal na varni razdalji,
je zamijavkal »mijau«, kar je starega Dulmina strašno
užalilo in razjezilo. Velikokrat je za njimi metal vse,
kar mu je prišlo pod roke, od sekire in kladiva naprej.
Gorje tistemu, ki bi mu prišel v roke. Ker ga je mladina
vznemirjala iz dneva v dan, se je šel pritožit žagovodji
Martinčiču, da mu mladi ne dajo miru in da so med
njimi tudi njegovi fantje. Martinčič, ki je že vedel, da
je Dulmin za žganje skopil mačka, mu je odgovoril, da
ga mladi dražijo za zabavo, ker se tako vznemirja. Ko
so iz Drage prišli žandarji na obhod, so se ustavili pri
Martinčiču. Ko je Dulmin izvedel za obisk žandarjev,
se je tudi on odpravil tja, da bi se pritožil in jih prosil,
naj proti mladini kaj ukrenejo. Ko pa jim je prisotni
Martinčič zadevo natančno obrazložil, žandarji pritožbe
niso vzeli resno, temveč kot šalo, ki nima nikakršnega
drugega ozadja. Ker žandarji Dulminove pritožbe niso
vzeli resno, marveč so se ji kot šali smejali, je le-ta užaljen
odšel in med potjo domov glasno preklinjal mladino
in žandarje. Kmalu zatem je v Glažuto prišel kaplan
iz Loškega Potoka na redno mesečno uro verouka v
šoli. Na cesti je srečal gozdarjevo ženo in se začel z njo
pogovarjati. Ko je Dulmin to videl, je izkoristil priliko,
da se pritoži tudi kaplanu. Ko je prišel do njega, ga je lepo
pozdravil s »hvaljen Jezus« in se začel pritoževati, češ da
mu mladina ne da miru. Gozdarjeva žena, ki je za vse
to vedela, je kaplanu povedala, zakaj se mladi norčujejo
iz njega. Ko je Dulmin uvidel, da ga tudi kaplan ne bo
zaščitil pred mladimi in njihovim šikaniranjem, se je
obrnil, zaklel boga in rekel: »Vsi ste enaki, in farji in
žandarji,« in odšel proti domu. Tudi tokrat je preklinjal
vse po vrsti, kar mu je padlo na pamet. Bil je užaljen,
ker ga ni hotel nihče zaščititi pred norčevanjem s strani
mladine.
Marec - april 2020

Pastir logarja Šaferja je redno vodil krave h koritu za
napajanje, ki je bilo v neposredni bližini žage. Ko ga je
stari Dulmin zagledal iz kurilnice, si je k vratom prislonil
močno leseno »lajšto«, jih odprl in poklical pastirja:
»Dominik, pridi sem, te kliče strojnik.« Pastir mu je
verjel in se takoj napotil v kurilnico. Komaj je za seboj
zaprl vrata, ga je Dulmin že zagrabil za roko in začel po
njem udrihati z leseno »lajšto«. Dominik je uvidel, da
se je ujel v past in da mu trda prede. Z močnim sunkom
se je iztrgal iz Dulminovih rok in ušel skozi druga vrata.
Novica o tem, kako jih je Dominik dobil, se je med
mladimi hitro razširila in povzročila, da so postali bolj
previdni, saj so videli, kaj jih lahko doleti.
Kljub temu dogodku pa s svojimi vragolijami niso
odnehali. V času maše, ko je bil Dulmin zatopljen v
molitev blizu oltarja, so zunaj stoječi mladeniči, ki so to
videli, začeli ravno prav na glas mijavkati, da jih je slišal.
Kaplan je ravno povzdignil monštranco, ko je Dulmin
za seboj zaslišal mijavkanje in v trenutku pozabil, da je v
cerkvi. Spet je začel na glas preklinjati in odhitel iz cerkve,
da bi mijavkača ujel. Mladeniči so seveda pobegnili in se
smejali ob misli, kako so ga zopet vrgli iz tira.
Fantje pa so šli še dlje in starega mačka spekli, češ da
pečejo zajca. Meso so ponujali tudi drugim, med njimi
nočnemu čuvaju Primožiču. Le-ta se jim je za meso
lepo zahvalil. Šele ko so ob tem, ko so ga opazovali skozi
okno, kako obira kosti pečenega mačka, začeli mijavkati,
je uvidel, kako so si ga privoščili. Pa se ni nič razburjal.
Le smejal se je in govoril, kako dober da je bil. Ker je
čuvaj vse vzel kot šalo, ga kasneje zaradi tega ni nihče več
vznemirjal in dogodek je bil v par dneh pozabljen.
Seveda pa so se mladi tudi zaljubljali. To je doletelo tudi
16-letno Kristino, ki se je zagledala v 10 let starejšega fanta,
delavca na krlišču (skladišču za hlode). Da bi ga videla, je
čez dan po stezi mimo krlišča večkrat hodila po vodo h
koritu, ki je bilo poleg žage. Pa je prišla zima, Kristina pa
je še vedno po več kot desetkrat na dan hodila po vodo.
Ob tem je, če je bilo le mogoče, na krlišču ogovorila svojo
simpatijo Ernesta. Dolgo ni tega opazil nihče, dokler ni
eden od delavcev postal pozoren na Kristinino pogosto
prenašanje vode in na to opozoril tudi druge. Čemu pri tej
hiši porabijo toliko vode, če pa gre za tričlansko družino.
Za kuho je ne morejo porabiti toliko, perejo enkrat na
teden … Po pazljivejšem spremljanju so ugotovili, da je
Kristina zlivala vodo skozi okno v gredo pod njim. Ker je
bil zunaj hud mraz, je voda zmrznila in v gredi pod oknom
je v nekaj dneh nastala debela ledena plošča. Tako je prišlo
na dan, da je Kristina znosila toliko veder vode samo
zato, da se je lahko srečala in na kratko pogovorila s svojo
simpatijo Ernestom.
Se nadaljuje.
Za objavo pripravil Vlado Mohar.
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V METEŽU (SOBOTA, 22. DECEMBRA LETA 1940)
Utrujene in upognjene postave se počasi prebijajo skozi
že meter debel sneg. Gremo komaj proti vrhu štirinajste
linije. Od Borovških raven do tukaj smo v normalnih
okoliščinah potrebovali komaj eno uro, sedaj pa že štiri
ure gazimo čez noč zapadli sneg, ki še kar naprej pada.
Pada tako na gosto, da ga lahko slišiš. Ob tem sem se
spomnil mojega očeta, ki je večkrat pripovedoval, kako
pada sneg v Kanadi v gozdovih britanske Kolumbije:
»Tam tako pada, da ga slišiš,« je govoril. Takrat mu
tega nisem verjel in sem šel ob sneženju večkrat ven
poslušat, a slišal ga nisem nikoli. Danes pa sem se tudi
sam prepričal, da se padanje snega zares sliši. Ura je že
dve popoldne. Moj stric Janez, ki je tudi z nami, upa, da
bomo prišli pred mrakom do Trave, seveda če bo kmalu
prenehalo snežiti. Drugače pa, kakor pravi, »nas bo
hudič vzel«. To pa je v danem trenutku lahko pomenilo
marsikaj. Lahko bi se zgodilo, da vsi omagamo. V tem
primeru bi morali zakuriti ogenj in počakati, da se vreme
umiri. Takšno čakanje brez hrane pa bi bilo kar tvegano
in znalo bi se zgoditi, da ostanemo tako do onemoglosti
in dočakamo kraj. Pravzaprav že tako ali tako nismo bili
daleč od tega, da bi zaradi prevelike utrujenosti prišlo
do prividov (halucinacij) in bi odtavali v neko drugo
smer, kar v tako prostranem gozdu in globokem snegu z
neprestanim sneženjem ne bi bilo nič nenavadnega. Zdi
se mi, da smo vsi vedeli, do česa lahko pride. Govorili
nismo veliko, le tu in tam je bilo slišati kakšno besedo. Za
mojim stricem je pripomnil Grgurčkov Korle, možakar
srednje visoke in čvrste postave pri štiridesetih: »Ljudje
božji, s snegom se ni za igrati, še posebno v takem gozdu in
tako daleč od vasi ne.«

močnejšim glasom vprašal: »No, Jakob, ali gre?« Jakob
pa ni takoj odgovoril. Ustavil se je, pogledal kvišku med
goste, zasnežene veje in nekako bolj sam zase odgovoril:
»Za sedaj še nekako gre, do kdaj bo tako, bomo pa še videli.
Če bo še naprej tako padalo, ne več prav dolgo.« In kmalu
je nadaljeval: »Ko bi imeli vsaj kaj hrane, potem ne bi bilo
strahu, zakurili bi ogenj in bi bili brez skrbi. Tako pa res ne
vem, kako se bo to končalo. Nič dobrega se nam ne obeta.«
Hrane nismo imeli, ker je bila zadnja sobota pred božičem,
ko smo se popoldne namenili iti domov. Ko smo šli dan
prej v petek zvečer v bajto, je bilo še brez snega. Nebo je
bilo jasno in pokrito z zvezdami. Ko pa je hotel Grgurčkov
Korle v soboto zjutraj prvi ven, ni mogel odriniti vrat.
Ustrašil se je in na ves glas zakričal: »Janez, medved je
pred bajto!« Vsi smo skočili na noge, prijeli za sekire in
čakali, kaj bo. Prvi je šel k vratom stric Janez. Nekaj časa je
odrival vrata, potem pa napol v smehu dejal: »Je medved,
ampak ta beli.« Jaz se še nisem popolnoma zdramil in
nisem mogel doumeti, da tudi v teh gozdovih živijo beli
medvedje, saj smo se vendar v šoli učili in tudi sam sem
o tem mnogo čital, da beli medvedje živijo le na daljnem
severu. Prav kmalu pa sem videl tega medveda. Celo vesel
sem bil, ko je stric Janez rekel: »Danes se ne bo nič delalo.
Moramo se vsi zbrati in takoj odriniti domov, če bo tako
padalo, ga bo kmalu en meter.«

Najstarejši med nami je bil Mrakov Jakob iz Travnika.
Bil je suhljat mož pri šestdesetih. Videti je bilo, da je
izčrpan in zgaran od težkih gozdnih del, ki jih je začel
opravljati že kot otrok. V času njegove mladosti so
morali sinovi gozdnih delavcev že v zgodnjem otroštvu
pomagati svojim očetom. Tako so nekateri otroci že pri
dvanajstih letih znali tesati. Eden takih je bil tudi Jakob.
Že pred odhodom v snežni metež in naprej proti domu
smo določili ravno njega, da bo hodil zadnji v koloni, da
bo hodil po kolikor toliko zgaženi »stezi«. Najmlajši v
koloni pa sem bil jaz. Bilo mi je dobrih 17 let. Bil sem
ravno v letih, ko sem ob splošno slabih razmerah in
pomanjkanju hrane mislil predvsem na to, kaj, kdaj in
koliko bom jedel. Tudi poleti, ko sem šel v »šihto« kot
kosec, nisem mislil na to, koliko bom zaslužil, ampak na
to, kaj bomo jedli. Zdelo se mi je, da drugje bolje kuhajo
kot doma.
Ko smo tako gazili v koloni, so me nekateri zbadali, češ:
»Tebi je lahko gaziti, ko pa imaš tako dolge noge.« Ko pa
sem bil na čelu kolone in sem pri gaženju visoko dvigoval
noge, se je moj stric takoj jezil name: »Sneg se ne gazi
tako, gaziti moraš tako, da ga s celim telesom odrivaš.« In
tako sem gazil, kot je on zahteval, čeravno je bilo to zame
bolj naporno. Nekje iz sredine kolone je nekdo z malo
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Začeli smo takoj pripravljati, kar je bilo potrebno za
kuhanje žgancev iz koruzne moke, ki je je bilo ravno
dovolj še za ta dan. Kuhal je Blažev Rudolf. Jaz pa sem s
sekiro udarjal po votlem drevesu, da bi me slišale ostale
skupine, ki so delale v naši okolici. Bile so štiri skupine,
v vsaki pa so bili 4 do 6 delavcev. Delali smo drva. Še
danes ne vem, za koga smo tedaj pravzaprav delali tista
drva. Vem le to, da sem zaslužil na dan okrog 30 dinarjev,
seveda če smo izpolnili normo, ki je bila 4 m3 na moža.
Delali smo od prvega svita pa do trdnega mraka. Večkrat
se je zgodilo, kadar je bila jasna noč, da smo šli po večerji
zlagat drva v skladovnice. Trije smo jih nosili skupaj, stric
Janez pa jih je pokladal v skladovnico. On je to najbolje
znal. Tudi jaz sem se te spretnosti naučil od njega. Vedno
je govoril: »Moraš jih tako zlagati, da se bo dosti izmerilo
in da bo pri tem čim manj škarta (v tistih časih so namreč
mnogo škartirali), kaj bo pa potem, ko mi dobimo plačano,
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nas pa prav nič ne briga. Tisti, ki jih bo vozil, bo še bolj
zadovoljen, na škartu bo pa le nekdo zaslužil. Tako ali tako
pa najbolj poceni delamo mi, ki se najbolj matramo.«
Jedli smo slabo. Trikrat na dan smo kuhali koruzne žgance
in to je bilo vse. Da bi bili ti žganci vsaj pošteno zabeljeni
kot včasih prej, kadar smo hoje sekali. Sedaj pa je bila
že vojna in slanine nisi mogel nikjer več kupiti. Žganci
so bili zabeljeni le še z »biljno« (rastlinsko) mastjo, ki
je je kasneje tudi zmanjkalo, tako da smo namesto nje
kupovali zdenka sir. Eno škatlico tega sira si dobil za
ves teden. V njej je bilo v krog zloženih šest majhnih
trikotnikov tega sira. Meni je že po dveh grižljajih zlezel
v želodec. Navadno sem ga pojedel že do torka, ostale
štiri dni pa sem jedel suhe žgance. Moj stric se je zaradi
tega vedno jezil name: »Kako pa to ješ, da že v sredo nimaš
nič.« Korle pa ga je po navadi zavrnil: »Pusti ga pri miru,
naj je, kakor njemu paše, pa če precej celo škatlo naenkrat
poje.« Stric je nato zagodrnjal, češ da se to tako ne dela.
Med tem časom pa je bil kotliček z žganci že prazen.
Hitro smo vstali in odšli na delo. Zvečer navadno nismo
dosti govorili, ker smo bili preveč utrujeni. Z Rudolfom
sva celo noč tako trdno spala, da so naju morali zjutraj
vleči za noge, da bi se prebudila. »Oh, kako je bila kratka
noč,« sem po navadi zavzdihnil, stric pa je dejal: »Ala,
gremo delat, če ne se bomo še zajedli!«
Med tem časom, ko smo mi pojedli zadnje žgance in se
pripravljali za na pot, so prišle tudi ostale skupine. Vsega
skupaj se nas je zbralo 21, dve skupini iz Travnika, dve
pa sta bili iz dragarske doline. Ura je bila točno deset,
ko je moj stric prvi zagazil v sneg z besedami: »No, pa
pojdimo, svet križ božji«. Od začetka je kar dobro šlo.
Debelina snega nas ni toliko skrbela kakor nenehno
padanje. Zavedali smo se, da bomo imeli velike težave,
še preden bomo prišli do Trave, če sneženje ne bo kmalu
ponehalo. Dali smo vse od sebe, samo da bi čimprej
prišli ven iz gozda in bomo blizu ljudi. Kako bomo
nadaljevali pot med vasmi, nas ni skrbelo. Ker nismo
bili utrujeni, je šlo na začetku še kar hitro. Po dvourni
hoji pa je napor naredil svoje, tako da smo le še lezli.
Na začetku sem komaj čakal, da pride name vrsta, ko
bom gazil prvi in ostalim pokažem, kako znam gaziti,
sedaj sem pa že komaj čakal, da me zamenja tisti, ki je
hodil za menoj, jaz pa bom počakal Jakoba in pred njim
stopil v kolono. Počitki so trajali le kakšno minuto. Stric
nam ni dovolil, da bi predolgo stali ali da bi se kdo celo
usedel v sneg. Rekel je namreč, da bi preveč otrdeli, če bi
predolgo počivali, in bi se ob nadaljevanju pohoda težko
razgibali. Mene je bolj mučila glad kot utrujenost. Tudi
živega zajca bi lahko pojedel, če bi mi prišel v roke, pa
še ptice nisem videl in slišal, kaj šele zajca. Vse živali so
se namreč nekam skrile. Bilo je mirno in tiho. Gozd je
izgledal kot nekakšna začarana dežela. Iznenada nekdo
zakriči: »Stojte, Jakob je omagal!« Kolona se ustavi in
vsi gledamo nazaj, da vidimo, kaj je z našim Jakobom.
Jakeš iz Podpreske je imel nekaj kock sladkorja, kar je
Jakobu pomagalo, da je prišel malo k sebi in je s pomočjo
svojega sina Alojza polahko za nami nadaljeval pot.
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V gozdu je bilo zatišje kakor v sobi, niti daha vetra od
nikjer. Naša obleka je bila pokrita s snegom, ki smo ga,
kadar se ga je le preveč nabralo, stresli s sebe, in bilo
nam je tako vroče, da smo bili vsi potni. Počasi smo
se približevali robu gozda. Kljub utrujenosti smo se še
vedno močno trudili, da bi čim prej zagledali planjavo,
od tam namreč ni bilo več daleč do Trave in vse bi bilo
dobro. Najedli se bomo in odpočili ter naslednje jutro
nadaljevali pot proti domu.
Dočakali smo tudi ta trenutek. Začelo se je skoraj
mračiti, ko smo stopili iz gozda in v megli uzrli cerkveni
zvonik. Kordišev Korle se je obrnil nazaj, povlekel zrak v
zobe, kar je bila njegova navada, in zaklel: »Naj te hudič
vzame, prokleti gozd!« Razdalja med nami in Travo je
bila okrog kilometer in pol. Po navadi smo jo prehodili
v dvajsetih minutah. Tokrat pa je bilo drugače. Tiste
poti ne bom pozabil nikdar, dokler bom živ, saj je od nas
zahtevala nadčloveške napore. Tudi kasneje v partizanih
nisem nikdar doživel tako težkih trenutkov in takšnega
trpljenja. Celo pot iz Slovenije do Beograda, ki sem
jo januarja 1945 prehodil peš, se ne more primerjati
s kilometrom in pol poti, ki je za nas pomenila pravo
kalvarijo. Bili so trenutki, ko sem verjel, da za nas ni
več rešitve. Kričati ni mogel nihče, pa četudi bi, nas ne
bi nihče slišal, saj je burja tako divje pihala, da je bil
okrog nas en sam snežni pekel. Med seboj se nismo več
videli, le govorili smo in dajali pogum drug drugemu.
Od mraza so nam zmrzovale obleke. Ker sem imel na
suknjiču prekratke rokave, so mi zmrznile roke, kolikor
jih je golih gledalo iz žepa. Na robu globoke vrtače je
burja odnesla ves sneg. Zemlja je bila zmrznjena in
drselo je. Samo malo nepazljivosti zaradi utrujenosti in
Kordišev Alojz je zdrsnil v vrtačo. Po polurnem naporu
smo ga štirje vsega premraženega uspeli izvleči nazaj
na rob. Samo 200 m pred vasjo pa smo naleteli še na
večmetrski zamet. Bili smo že skoraj popolnoma brez
moči. Kot prvi v koloni smo s težavo gazili le še štirje,
Kordišev Korle, Grgurčkov Ludvik, stric Janez in jaz.
Zamet je prvi poskusil pregaziti stric, a ni šlo. Zamenjal
ga je Kordišev Korle in je gaz v zametu delal tako, da se
je ulegel v sneg, vstal, se malo naprej spet ulegel, vstal in
tako naprej. Ostali trije smo ravno tako delali za njim.
Na tak način nam je uspelo premagati še zadnjo oviro.
Bili smo presrečni, ko smo se z rokami dotaknili prvega
skednja. Ura na zvoniku je kazala polnoč, ko je Kordišev
Korle prvi potrkal na vežna vrata.
Te vrstice sem posvetil spominu na vse tiste moje
tovariše, s katerimi smo se z nadčloveškimi napori in
trpljenjem, lačni in slabo oblečeni prebijali skozi zimski
metež, po snegu, ki nam je segal do prsi, ter z medsebojno
pomočjo srečno prišli domov. Žal ni danes, ko to pišem,
nobenega od teh tovarišev več med živimi.
Zgodbo je napisal moj oče Alojz Bartol (roj. 1923), po
domače Antonov iz Travnika.
Jaka Bartol
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RAST IN ZATON LESNE INDUSTRIJE V LOŠKEM POTOKU
Nova velika pridobitev za Potočane je bila leta 1898
dokončana precej krajša prometna povezava do železnice,
in sicer nova cesta Loški Potok–Žlebič, preko Sodražice.
Čeprav je bila potoška parna žaga tako še dodatnih 14
kilometrov bližje železnici, je bila glavnina rezanega lesa
do konca prve svetovne vojne še vedno odpremljena na
Rakek, se pravi proti Trstu. Počasi pa so se začele poti
lesne trgovine usmerjati tudi drugam. Lesni trgovec in
lastnik žage v Travniku Ivan Rus je postavil v Žlebiču
odpremno skladišče z lastnim industrijskim tirom, s čimer
je preusmeritev lesne trgovine še pospešil.

Skupina delavcev (lastnik fotografije Branko Košmrlj)

Travniško parno žago je imel v letih od 1900 do 1919
v zakupu Franjo Žagar, lesni trgovec iz Loža, ki je z njo
gospodaril in po posebnih pogodbah kupoval surovino
v glavnem od gozdne uprave Karla Auersperga in
okoliških gozdov, ki so bili v kmečki lasti. Seveda so bile
vse najemne pogodbe napravljene tako, da se je žaga
vedno tudi primerno vzdrževala. Tako so leta 1906 v žago
vgradili novi polnojarmenik in razen ene demontirali
tudi vse vertikalne žage. Novi polnojarmenik je bil prvi
v teh krajih. Kmalu zatem so nabavili še novo parno
lokomobilo moči 75 KS. S tem so bile seveda povečane
tudi kapaciteta žage in potrebe po dodatnih delavcih, tako
na žagi kot tudi pri prevozih hlodovine in rezanega lesa,
kar je pomenilo tudi več zaslužka za Potočane. Dodatno
delo je dajala tudi leta 1902 postavljena parna žaga Franja
Rusa (Rusovega s Hriba) pri Malnih. Postavljena je bila
ob potoku Malenšca, na mestu, kjer je več desetletij
nazaj (iz ustreznega protokola je bila izbrisana leta 1838)
obratovala vodna žaga (žagni mlin) v lasti Jere Benčina.
Omenjena parna žaga je bila opuščena po letu 1928.
Po končani prvi svetovni vojni so lesni trgovci, brata Ivan
in Franjo Rus (Rusova s Hriba) ter Franc Košir (Špelčen
iz Travnika) ustanovili v Loškem Potoku delniško družbo
»Tabor d. d.«. Ta je prevzela od Auersperga parno žago
in vse gozdne oddelke in z vsem skupaj upravljala do leta
1921, ko je družba »TABOR d. d.« prenehala delovati.
Prvi delničar Ivan Rus je namreč izplačal ostala dva in sam
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nadaljeval z vodenjem lesne dejavnosti. Nova družba se je
imenovala »Ivan Rus, lesna industrija in trgovina, Loški
Potok«. Nekako v tem času je Ivan Rus zgradil ob železnici
v Žlebiču tudi svoje skladišče in industrijski tir, leta 1928
pa na žagi v Travniku zamenjal stari polnojarmenik iz
leta 1906 z novim, znamke Esterer, s 75 cm razpona, ki je
deloval vse do leta 1960, in montiral dve novi venecijanki.
Svetovna gospodarska kriza 1928–1933 je prizadela tudi
lesno industrijo. Posledice je bilo seveda čutiti tudi v
Loškemu Potoku. Kljub temu je žaga nadaljevala z delom,
vendar so žagali v glavnem na zalogo, ki se je je nabralo
toliko, da je niso mogli izčrpati niti do druge svetovne
vojne.
V letih med 1920 in 1940 je travniška žaga zaposlovala
povprečno okrog 40 delavcev, odvisno od povpraševanja
po rezanem lesu.
Po letu 1941 je žaga v Loškem Potoku obratovala le do
spomladi 1942, ko je zaradi prepovedi s strani partizanske
komande prenehala z delom. Ob kapitulaciji Italije
septembra 1943 je nekaj delavcev poskusno in v omejenem
obsegu pričelo z obratovanjem, vendar jim zaradi prihoda
nemškega okupatorja to ni prav dolgo uspevalo. Delavci
so posamezne bistvene dele demontirali in poskrili, tako
da oprema ni bila kompletna in žage ni bilo mogoče več
zagnati. Obstoječe predvojne zaloge žaganega lesa, ki niso
bile majhne, so za časa vojne služile tako partizanski kot
okupatorski strani. Iz teh zalog je bil uporabljen tudi les
pri zasilni povojni obnovi uničenih hiš, največ v Travniku.
Takoj po končani vojni je Ivan Rus s pomočjo nekdanjih
delavcev in skritih sestavnih delov usposobil svoj obrat
za nadaljnje delo. Že jeseni leta 1945 so iz proizvodnje
prihajali prvi izdelki. Pod Rusovim vodstvom je žaga
delovala še naslednje leto, in sicer do 6. 12. 1946, ko je
po zakonu o nacionalizaciji prešla z vsem inventarjem
v splošno ljudsko premoženje. Dodeljena je bila
»Upravi državnih žag Ribnica« in dobila novo ime
– »Lesnoindustrijski obrat Loški Potok«. Ko se je 7.
februarja 1948 ustanovilo »Gozdno gospodarstvo
Ribnica«, je tudi »travniška žaga« prešla pod upravo tega
gospodarstva.
V prvih letih po vojni, se pravi v dobi intenzivne obnove
od vojne precej uničene države in prenapetega izvoza
lesa, je bila proizvodnja velika. Tudi hlodovine, ki so jo
vozili tako iz državnih kot tudi zasebnih gozdov, ni smelo
manjkati. Ko pa so se po nekaj letih potrebe žaganega
lesa za potrebe obnove zmanjšale in tudi pritiska na
količinsko čim večji izvoz zaradi informbiroja ni bilo več,
so gozdarji začeli ugotavljati, da je bilo posekanega preveč
lesa. Zato sta obseg poseka in dobava hlodovine začela
upadati. V okviru LIP Ribnica je postalo kmalu jasno, da
je žag preveč in jih bo treba večino likvidirati. Med njimi
tudi žago v Loškem Potoku. Pravilnost takih usmeritev je
potrjevala tudi uradna politika, ki je želela sredi vsakega
gozdnogospodarskega področja eno lesnoindustrijsko
podjetje in v njegovem okviru eno do dve sodobno
opremljeni žagi.
Sklep o likvidaciji lesnoindustrijskega obrata Loški Potok
je v začetku leta 1953 povzročil med krajani pravi vihar
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nezadovoljstva in odpora. Potočani so se sklepu složno
uprli in odločevalcem tako ni preostalo drugega, kot da
je LIP Ribnica predal obrat oziroma prenesel osnovna
sredstva na KLO (Krajevni ljudski odbor) Loški Potok.
Ta je že 20. 5. 1953 na osnovi posebne najemne pogodbe
predal žago v upravljanje lesnemu odseku Kmetijske
zadruge Loški Potok. Na žagi je bilo tedaj zaposlenih 23
delavcev. Kmetijska zadruga je še v letu 1953 popravila
streho nad žagalnico in izvedla še nekaj manjših

Praznovanje v menzi na Kapli (lastnik fotografije Branko Košmrlj)

vzdrževalnih del, kmalu pa žago modernizirala oziroma
preuredila na električni pogon.
Naslednje leto so pričeli z izgradnjo nove mizarske
delavnice, ki je bila v enem letu dokončana z opremo vred.
V gradnjo je bilo vloženih približno 3.000.000,00 din
lastnih investicijskih sredstev. Takšna odločna usmeritev
majhnega kolektiva v hitrejši razvoj lesne industrije v
Loškem Potoku je ob močni podpori večine krajanov
prisilila tudi tedaj odločujoče planerje razvoja lesne
industrije tako v Kočevju kot v Ljubljani, da so potoški
lesnopredelovalni obrat ponovno uvrstili v perspektivni
plan razvoja lesne industrije v kočevskem okraju. Na
podlagi takšne odločitve je Kmetijska zadruga Loški
Potok dobila od Sklada za gospodarsko pomoč Kočevski,
Primorski in Dolenjski investicijsko posojilo v znesku
19.600.000,00 din za namen dograditve in razširitve
mizarske delavnice ter za nabavo potrebne opreme.
Istočasno so zgradili in opremili tudi sodarsko delavnico,
v kateri so začeli izdelovati embalažne sode za suhe snovi
(barve).
Novonastali delovni organizaciji se je skupaj z delavci
in stroji priključilo tudi Občinsko mizarsko podjetje
ali KLO-mizarsko podjetje, kakor so ga tudi imenovali.
Poslovne prostore je imelo v pritličju kulturnega doma
(dvorane) na Hribu.
Tako je imel zadružni lesni obrat v Travniku ob koncu leta
1955 v svojem sestavu že naslednje organizacijske enote:
žago, mizarno, sodarno, destilarno eteričnih olj, skladišče
in industrijski tir v Žlebiču ter upravo. Obrat je leta 1958
izstopil iz zadružnega sektorja in se na novo organiziral
kot »Smreka, lesna industrija Loški Potok«.
V nadaljevanju svoje proizvodnje je podjetje iz leta v
leto uspešneje poslovalo, zaposlovalo nove delavce, se
Marec - april 2020

vključevalo z zahtevnimi izdelki na tuje trge, posodabljalo
tehnologijo in opremo ter širilo svoj proizvodni program.
Tako je bilo leta 1961 pod vodstvom Jožeta Košmrlja
zaposlenih že 140 delavcev. Konec leta 1962 je proizvodni
program obsegal: žagan les iglavcev in listavcev (predvsem
bukve), embalažne sode in zaboje, eterična olja, pohištvo
(stole) in druge finalne proizvode (likalne mize, deske
za meso …). S stalno rastočim samoupravljanjem in
opravljenim velikim številom prostovoljnih neplačanih ur
(sobote, nedelje) je rasla tudi zavest pripadnosti podjetju.
Tako se je kot podjetje v dobri poslovni kondiciji (na
tretjem mestu po doseženem čistem dohodku) 1. julija
1962 s še 6 drugimi podjetji s širšega področja tedanje
ribniške in kočevske občine (SMREKA Loški Potok, LIP
Ribnica, LESNA GALANTERIJA Sodražica, HRAST
Dolenja vas, LESNA INDUSTRIJA KGP Kočevje in
JELKA Podpreska) združilo v enotno podjetje »INLES,
kombinat lesne industrije Ribnica«.
Vsa bivša samostojna podjetja so v okviru združenega
podjetja dobila status obratov. Po odcepitvi kočevskih
obratov pa se je v letu 1966 Inles preoblikoval v 4 delovne
enote, in sicer DE Ribnica, DE Loški Potok, DE Sodražica
in DE Skupne strokovne službe.
Do leta 1966 v potoškem obratu ni bilo velikih sprememb.
Proizvodi so ostali takšni kot ob združitvi, spreminjala so
se samo razmerja med njimi. Takrat pa so v mizarni na
novo uvedli proizvodnjo polken s fiksnimi letvicami, katerih celotno količino prvega leta (10.000 kom.) so izvozili. Do leta 1969 so proizvodnjo polken še povečali, dokončno pa opustili izdelavo embalažnih sodov in zabojev,
drobnega pohištva in lesnogalanterijskih izdelkov. Tega
leta so začeli s proizvodnjo oken, in sicer enojnih klasičnih oken, ki so bila do leta 1971 njihov glavni proizvod. V
tem letu so namesto proizvodnje klasičnih oken vpeljali
proizvodnjo nezastekljenih vezanih oken, ki so bila glavni proizvod naslednjih desetih let. Leta 1981 so začeli s
proizvodnjo kombiniranih oken KOMBIVAK s troslojno
zasteklitvijo, ki so jih z nekaj spremembami izdelovali do
leta 1984, ko je bila uvedena proizvodnja termoizolacijskih oken INOVAK. Kljub temu da se je količina rezanega
lesa kot končnega izdelka po letu 1960 stalno zmanjševala, je žaga vse do okrog leta 1990 skoraj v celoti zagotavljala količine rezanega lesa za potrebe posameznih faz glavne
proizvodnje. Po letu 1990 so proizvodnjo oken opustili,
glavna proizvoda pa so postale lepljene bukove plošče in
vratne fronte za omare. Žago pa je vzela v najem Kmetijska zadruga Ribnica. Tako je potoški Inles deloval do stečaja leta 1995, ko so bile vse njegove dejavnosti ustavljene. Kmalu po uvedbi stečaja je bila vsa lastnina podjetja
prodana zasebnemu kupcu, ki je v manjšem delu proizvodnih prostorov organiziral lastno proizvodnjo, ki deluje še
danes. Po neuradnih podatkih zaposluje 15 delavcev. Pretežni del poslovnih prostorov pa žalostno propada že več
kot dve desetletji – kot v posmeh pridnosti, prizadevnosti
in poštenosti potoških ljudi, ki so s trdim delom »svoj«
Inles gradili več kot štiri desetletja.
Vlado Mohar
Viri:
Mirko Anzeljc – Inles in njegove korenine, Ribnica, 1988
Dolenjski list, št. 47, 21. 11. 1968
Vlado Mohar – zasebni arhiv
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NOVICE IZ ŠD EXTREM
Zadnji krog vseh tekmovanj in treningov v ŠD Extrem je
tako kot vse življenje po državi zaznamovalo dogajanje
in ukrepanje za preprečevanje širjenja koronavirusa v
državi. 13. 3. 2020 smo do nadaljnjega v društvu tako
prekinili vse treninge in tekmovanja ter se odgovorno
do vseh odzvali na ukrepe države in navodila državnih
in panožnih ustanov. V nadaljevanju prispevka vam
podajamo informacije in pregled dela v društvu do
sredine meseca marca, ki je kljub prekinitvi treningov in
tekmovanj pestro in bogato.

ČLANI IN MLADINSKE SELEKCIJE ŠD EXTREM

Selekcija U-13 je barve ŠD Extrem zastopala na turnirju
Cerknica Cup 2020 konec januarja v Cerknici in
prikazala bojevito igro. Vsi igralci naše selekcije U-13
so vhodni letniki in iz tega razloga kar precej mlajši od
svojih vrstnikov, vendar se pogumno borijo z njimi in
nam s svojo igro vedno znova dokazujejo, da je potrebno
računati nanje, kljub temu da se jim letos ni uspelo
uvrstiti v končnico tekmovanja.
Naši mladi igralci kategorij U-11 in U-9 pridno
tekmujejo na turnirjih MNZ Ljubljana in nabirajo
potrebne izkušnje. Ponosni smo nanje in na njihov
napredek, zahvaljujemo pa se tudi vsem staršem, ki svoje
otroke podpirajo in zanje navijajo.

Naša članska ekipa je v letošnjem letu do vključno
predzadnjega kroga vknjižila zmagi v domači dvorani
v Sodražici, kjer je bila močnejša od ekipe FK Kebelj,
ter na tekmi v dvorani Bloški smučar v Novi vasi, kjer
je z rezultatom 3 : 1 premagala ekipo Dlan iz Logatca,
zadetke v tej tekmi so prispevali Drejc Kljun, Teotim
Hiti in Jaka Milavec.
V ostalih tekmah je članska ekipa ŠD Extrem v 2. SFL
remizirala na gostovanju z ekipo KMN Meteorplast iz
Ljutomera, na tekmi v gosteh pri KMN Miklavž TBS
team 24 pa smo morali priznati premoč gostiteljem.
Napredek in rezultati naše članske ekipe tekom sezone
nakazujejo na to, da bo ekipa vsem trd nasprotnik tudi v
naslednji sezoni.
V mladinskem delu tekmovanj se je končal skupni del
tekmovanj. ŠD Extrem se je v končnico tekmovanj,
v kateri tekmujejo po tri najboljše ekipe iz dela zahod
in vzhod, uspelo uvrstiti z dvema selekcijama: U-15 in
U-17, ki sta v končnici že odigrali prvi dve tekmi.

FUTSAL DEKLET
Vadba deklet poteka po urniku – vsako soboto od 10.
do 11.30 ure v športni dvorani v Sodražici. Dekleta so
zavzeta in pridno nabirajo svoje znanje, opremili pa smo
jih tudi z novimi klubskimi majicami ŠD Extrem. Vse, ki
še oklevate, vabljene v njihovo družbo!
ŠD Extrem na novi spletni strani!
V ŠD Extrem želimo našim članom, navijačem,
sponzorjem in širši javnosti ponuditi hitrejši in
sodobnejši pristop do informacij o našem delu in
delovanju. S tem namenom smo postavili popolnoma
novo, sodobno spletno stran z obilo informacijami.
Na novi spletni strani tako lahko najdete pregled vseh
tekmovalnih selekcij, termine njihovih treningov ter
pregled tekem in rezultatov.

Trudili se bomo, da bo nova spletna stran stalno
aktualna in da boste na hiter in enostaven način prišli
do informacij o klubu, po novem na prijazen način tudi
preko mobilnih naprav. Obilo užitkov ob prebiranju in
brskanju ter čim več uporabnih informacij!

AKTUALNO
Pozivamo vse člane in njihove starše, da se v nastali
situaciji v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa
vedemo odgovorno do sebe in do drugih in da dosledno
upoštevamo sprejete ukrepe in navodila!
Tekst in foto: ŠD Extrem
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

PAINTBALL PITBULL VELIKE POLJANE
Kot ste nekateri že lahko zasledili, se od leta 2018 na
Velikih Poljanah dogaja nekaj novega. Letos namreč
minevata že dve leti od uradnega odprtja paintball parka
Paintball Pitbull. V ta namen smo se želeli predstaviti
tudi širši množici, ki za nas še ni slišala.
V začetku meseca marca smo na trening U-11 in U-13
v Sodražici povabili igralce iz naših futsal šol v Ribnici,
na Blokah in v Loški dolini ter odigrali mini prijateljski
turnir. Igralci in sodelujoči trenerji so bili zadovoljni,
zato bomo, ko bo mogoče, nadaljevali s tovrstnim
športnim druženjem naših igralcev.

EXTREMOVI IGRALCI V REPREZENTANCAH IN
SELEKCIJAH
V mesecu februarju so se s strani NZS nadaljevali
izbirni treningi – selekcioniranja in reprezentančni zbori
selekcij. Iz ŠD Extrem so bili na izbirni trening U-15
vabljeni Patrik Korenjak, Aljaž Lovrenčič in Nejc Vetrih
(vratar), na priprave selekcije U-17 pa Kristjan Mohar,
Anže Žlindra, Andraž Gregorič in Lovro Debeljak
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(vratar). V ŠD Extrem pa imamo tudi reprezentanta
v selekciji U-21. To je vratar naše članske ekipe, Jure
Vetrih. Vsem izbranim igralcem iskreno čestitamo!

Odmevi

Smo društvo, ki svojim obiskovalcem ponujamo
adrenalinsko, taktično in predvsem družabno igro
paintball ter način aktivnega druženja v naravnem
okolju. V sami igri lahko sodelujejo igralci od 6. leta dalje,
saj imamo za mlajše igralce prav posebne markerje, ki
omogočajo lažje rokovanje. Igra pa ni namenjana samo
mlajši populaciji, temveč tudi starejšim.

Najstarejša obiskovalka, ki se je pri nas pomerila v tej
igri, je bila stara 74 let, kar pa je ni odvrnilo od same
igre. Sam poligon je lociran izven vasi, kar omogoča
neposreden stik z naravo, nemoteno igro ter rajanje.
Poleg igre vam ponujamo tudi prostor za praznovanje
rojstnih dni, obletnic, dekliščin, fantovščin in še
mnogo več. Lepo vas vabimo, da nas obiščete
Marec - april 2020

v našem parku in še podrobneje spoznate našo
ponudbo, ali pa skočite na našo spletno stran: http://
paintball-pitbull.si/ ter si oglejte našo ponudbo.
Sara Štih, Foto: Matej Drobnič
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LOKALNO

V SLOVO

POTREBUJETE POSOJILO IN GARANCIJO?
1. Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme
za Dolenjsko za leto 2020
Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80 %
odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi
pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in
predfinanciranje projektov.

organizirane kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter
socialna podjetja (so. p.)
Upravičeni stroški:
■■materialne in nematerialne investicije ter
■■obratna sredstva

Razpis je namenjen mikro, malim podjetjem in
podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo,
zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta.

Razpis je odprt do 31. 3. 2021 oz. do porabe sredstev.
2. P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje sklad v
sodelovanju z bankami.

Roki za oddajo vlog: 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9.,
20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.

031 451 434

ZAHVALA POVASENKAM
Oči … v vsakih očeh je zapisano vse – sreča in žalost, ljubezen,
krivica, veselje, začudenje, laž in resnica. Ne da se več skriti, kar
se v tebi dogaja, ne moreš tajiti ne pekla ne raja. V vsakih očeh
je zapisano vse. Odveč so besede, pogled pove vse.

ZAHVALA

ZAHVALA
Ob smrti sina in brata

MILKA ŽAGAR, rojena Volf
iz Podplanine 21
(19. 3. 1927–28. 1. 2020)

Od nje smo se poslovili 1. februarja. Iskreno se zahvaljujemo
vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, kot tudi za izrečena sožalja in podarjene sveče. Vljudno se zahvaljujemo enoti
Doma starejših občanov v Loškem Potoku, kjer je preživela
zadnje obdobje svojega življenja, ter gospodu župniku Travnu
za lep obred in zadnje slovo.
Hvala tudi Komunali Ribnica za opravljene pogrebne storitve
kakor tudi gospe Mikolič za besede slovesa.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči vsi njeni

Sklenjen je krog življenja,
a spomini žive naprej.
V grobu preranem počivaj v miru,
do snidenja nekoč, nekje.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, stare mame in babice

ALOJZIJE STERLE
(3. 6. 1947–30. 1. 2020)

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo obiskovali med boleznijo,
predvsem dragim prijateljem, sorodnikom in sosedom.
Vaših obiskov se je kljub bolečinam iskreno veselila. Za vso
zdravstveno oskrbo hvala zdravniku dr. Petru Rusu in
drugemu zdravstvenemu osebju. Posebna zahvala tudi
kolektivu (sodelavkam) in stanovalcem doma starejših
občanov, ki so ji lajšali njeno trpljenje v zadnjih dveh letih in
nam omogočili, da smo zadnje trenutke njenega življenja lahko
ostali pri njej. Hvala tudi vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili k zadnjemu počitku.
Žalujoči: vsi njeni
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Drage Povasenke!
Vas ne druži samo veselje do petja, ampak tudi prijateljstvo in
sočutje do sočloveka. Naša mama se je med vami neizmerno
dobro počutila. Tudi ko ji je bolezen preprečila sodelovanje
z vami, je niste pozabile. Ravno nasprotno – še vedno ste jo
vključevale med pevske vaje, ki ste jih imele v DSO, jo redno
obiskovale, ji nosile domače pecivo. Vse to ji je dajalo dodatno
moč in voljo, da se je tako dolgo borila s težko boleznijo. Zelo
smo bili ganjeni, ko ste se prišli poslovit in ji v slovo zapeli lepe
pesmi. Pesem Dragarska dolina nam bo ostala večno v spominu. Hvala, da vas je mama imela ob sebi na svoji zadnji poti.

Odmevi

Hotel sem uloviti ptico,
pa je odletela,
hotel sem utrgati cvet,
pa je ovenel,
hotel sem vam nekaj reči,
pa sem odšel.

Na pragu 93. leta starosti nas je 28. 1. 2020 za vedno
zapustila naša draga mama, babi in teta

Dodatne informacije:

■■http://rc-kocevjeribnica.si/
■■Mašenjka Hvala: masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si
■■Tomaž Lovšin: tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si,

Upravičenci:
■■mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične
osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so

Spomin …
je edini, ki ostane,
edini cvet, ki ne ovene,
in edina luč,
ki ne ugasne …

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)

DUŠANA BARTOLA
(1971–2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom
in znancem za izrečena sožalja in darovane sveče.
Zahvala vsem sodelujočim na pogrebni slovesnosti ter gospodu
župniku za opravljen obred.
Vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal,
a nate večno spomin bo ostal.

ZAHVALA

OSMRTNICA

Ob smrti dragega brata, svaka, strica

V 82. letu starosti se je od nas za vedno poslovila
naša draga žena, mama, babica in prababica

ALOJZA KORDIŠA
(16. 6. 1960–23. 2. 2020)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sošolcem in znancem za izrečena sožalja, darovane
sveče in svete maše.
Zahvala dr. Petru Rusu, gospodu župniku Bojanu Travnu,
pevcem in Komunali Ribnica.
Hvala vsem, da ste si vzeli čas in ga skupaj z nami v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

Marec - april 2020

IVANA RUPARČIČ, roj. Grbec
iz Travnika 92
(1938–2020)

Od nje smo se v ožjem družinskem krogu poslovili
30. marca na pokopališču v Loškem Potoku.
Žalujoči: vsi njeni

33

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

Na februarski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici O Pustu in zakletem gradu. Kasneje so
izdelovali pustne maske iz papirja. Za naše zveste bralce smo pripravili naslednji spomladansko obarvan
pregled nekaterih knjižnih novosti!
JULIA QUINN
Dekle z nepravim možem
Cecilia Harcourt, ki ji je od družine nenadoma ostal
le še brat Thomas, pred kratkim ranjen na bojišču
v kolonijah, bi se morala poročiti s preračunljivim
bratrancem. Namesto tega vsem oznani, da gre
k svoji (izmišljeni) teti v Edinburgh, v resnici pa
odpluje čez Atlantski ocean, odločena, da bo sama negovala brata
in mu pomagala okrevati. Po tednu dni iskanja pa ne najde brata,
temveč njegovega najboljšega prijatelja, čednega častnika Edwarda
Rokesbyja. Ta leži nezavesten in je obupno potreben njene oskrbe,
zato Cecilia priseže, da mu bo rešila življenje, četudi se bo zaradi
tega morala čisto majčkeno zlagati. Ko se Edward zbudi, je več
kot zbegan. Zaradi udarca v glavo ima v spominu nekajmesečno
luknjo, toda lastne poroke menda že ne bi pozabil. Cecilio Harcourt
sicer pozna – čeprav ne njenega obraza – in ker so vsi okoli njega
prepričani, da je njegova žena, sklepa, da že mora biti res, pa čeprav
je bil vse dotlej prepričan, da se bo poročil s svojo sosedo iz Anglije.
Cecilia se v celoti preda moškemu, ki ga ljubi, čeprav s tem tvega
svojo prihodnost. Ko pa resnica končno pride na dan, ima tudi
Edward nekaj presenečenj za novo gospo Rokesby.

ROBERT BRYNDZA
Devet brestov
Kate Marshall je pokopala preteklost. Zdaj hoče
preteklost pokopati njo. Pred petnajstimi leti je
mlada obetavna detektivka Kate Marshall ujela
zloglasnega Ljudožerca z Devetih brestov. Toda
namesto zmagoslavja je doživela izdajo in ponižanje,
njeno policijsko kariero pa je uničil škandal. Zdaj
Kate predava kriminologijo na univerzi v majhnem obalnem mestecu
in se trudi pozabiti preteklost. Dokler ne najdejo trupla najstnice,
ki je bila umorjena na podoben način kot ena od žrtev Ljudožerca
z Devetih brestov. Zdi se, da ima razvpiti morilec oboževalca, ki je
odločen, da bo šel po njegovih stopinjah. Kate bi pred leti skoraj
postala peta žrtev Ljudožerca, zato ne bo pustila, da posnemovalec
dokonča zastavljeno. Nekdanja detektivka se pridruži lovu na morilca
kot zasebna preiskovalka in pomaga ujeti še eno pošast.

NORA ROBERTS
Ples zraka
Ko Nell Channing prispe na otok Tri sestre, je
prepričana, da je končno našla zatočišče pred nasilnim
možem in grozljivim življenjem, pred katerima je
zbežala pred osmimi meseci. Toda niti v tem tihem,
mirnem kraju Nell ni nikoli čisto sproščena. Trudi
se skriti svojo pravo identiteto, sprejme službo
kuharice v lokalni kavarni, v knjigarni ter začne raziskovati svoja čustva
do otoškega šerifa, Zacka Todda. Globokega delčka sebe pa mu ne
more razkriti, svojo skrivnost mora še naprej skrbno čuvati, če želi
preteklost pustiti za sabo. Ena neprevidna beseda, ena nespametna
zaupnost, pa bi se lahko novo življenje, ki ga je zgradila, sesulo na tisoče
drobnih koščkov. Začne se spraševati, ali se bo lahko svojega strahu
kdaj znebila. Ugotovi, da nad otokom visi grozljivo prekletstvo, ki ga
lahko prekinejo le potomke treh sester, čarovnic, ki so na otoku živele
v letu 1692. S pomočjo dveh močnih, nadarjenih žensk in z nočnimi
morami preteklosti, ki jo preganjajo na vsakem koraku, mora najti moč
in pogum, da reši svoj dom, ljubezen in sebe.
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AMY HARMON
Kar veter ve
Nepozabna ljubezenska zgodba, v kateri
lahko nemogoče potovanje ženske skozi čas
spremeni vse. Anne Gallagher je odraščala
ob zgodbah o Irski, ki ji jih je pripovedoval
dedek. Po njegovi smrti užaloščena odpotuje
v dedkov rojstni kraj, da bi raztrosila njegov
pepel. Tam jo – prežeto s spomini na ljubo
osebo in navdahnjeno z dotlej neznano zgodovino – povleče v
drug čas.
Znajde se na Irskem v letu 1921, ki je bila takrat izjemno
nevaren kraj, saj je bila na robu vojne. Toda Anne tam pestijo
druge težave, saj je dezorientirana, prizadeta in v oskrbi doktorja
Thomasa Smitha, skrbnika fanta, ki se ji zdi nenavadno znan. Ko
jo zamenjajo za fantovo dolgo pogrešano mater, Anne prevzame
to identiteto, prepričana, da je izginotje te ženske povezano z
njenim izginotjem. Ko napetost narašča, se Thomas pridruži
boju za irsko neodvisnost in v konflikt povleče še Anne. Ujeta
med zgodovino in svojim srcem se mora odločiti, ali se je v
zameno za ljubezen, za katero je mislila, da je nikoli ne bo našla,
pripravljena odreči življenju, ki ga je poznala. Toda ali je to
resnično odločitev, ki bi jo morala sprejeti ona?

JUDE DEVERAUX
Pravi zanjo

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

Roman Pravi zanjo se odvija v priljubljenem
izmišljenem mestecu Summer Hill v Virginiji.
Poglablja se v napetosti med premožnimi
meščani ter obiskovalci letovišča na eni strani,
na drugi strani pa je delavski razred, ki skrbi,
da življenje v mestu in letovišču gladko teče.
Terri Rayburn je dekle s slabim slovesom,
čeprav po krivici. Ker je odraščala v okolici
mesteca Summer Hill v Virginiji, dobro ve,
kaj se dogaja v malih mestih. Zlobne govorice
lahko zadušiš le tako, da se ne meniš zanje. Zato se drži sama
zase in vodi letovišče pri jezeru Kissel. Ko se vrne s kratkega
potovanja, odkrije, da se je medtem v njeno hišo naselil privlačen
neznanec. Stvar se ji zdi sumljiva. Nekdo ju je hotel združiti in
mora priznati, da je Nate Taggert res moški po njenem okusu.
A Nate je že zaročen z županovo hčerko in zato zanjo čisto
nedosegljiv. Nate in Terri se kljub vsemu spoprijateljita, medtem
ko se on privaja na življenje ob jezeru. Govorice glede Terri ga
zmedejo. Ker se zaveda, kako lepa in močna je, sklene ugotoviti,
kje je vir teh govoric. Terri ne želi podoživljati preteklosti, a
Nate se ne bo ustavil, dokler ne bo izvedel resnice – čeprav bi
resnica zanju utegnila biti prehuda.
S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti.
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok, ko bo spet odprta! Do
takrat pa imate možnost izposoje gradiva po pošti ali pa želene
knjige lahko izbirate tudi preko e-knjižnice Biblos. Čim lepše in
prijetneje preživite preostanek letošnje pomladi! Radi in lepo se
imejte ter na svidenje do prihodnjič!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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