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

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

Odgovorni urednik: Vinko Košmerl 

Uredniški odbor: Vinko Košmerl, Bogdana Mohar, 
Nevenka Dražetić, Tadeja Vesel

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

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

Fotografija na naslovnici: Panoramski posnetek zaselka 
Matevljek in vasi Šegova vas

Foto: Igor Novak

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

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in 
uredniško politiko. Priporočamo, da naj posamezni 
prispevki ne presegajo velikosti 1.000 znakov 
s presledki ter 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 31. avgust 2020.

UVODNIK

ODMEVI

OBJEKT KULTURNO-TURISTIČNI CENTER 
ODDAN V NAJEM NOVEMU NAJEMNIKU
V ponedeljek, 15. 6. 2020, sta v prostorih Kulturno-turističnega centra na Hribu 
župan občine Ivan Benčina in direktor Agencije Oskar, Turizem in potovanja d. 
o. o. iz Kranja Oskar Savarin podpisala »Pogodbo o najemu objekta Kulturno-
turistični center«. S podpisom te pogodbe je omenjena agencija objekt KTC in 
opremo v njem prevzela v najem za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. 
Po besedah direktorja ima agencija z objektom velike načrte, ki pa jih bo 
lahko uresničila tudi ob sodelovanju lokalne skupnosti in vseh akterjev v njej. 
Podrobneje bo agencija svoje načrte oziroma program predstavila v posebnem 
prispevku v naslednji številki glasila Odmevi.  

Vinko Košmerl  

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI, DRAGI BRALCI 
ODMEVOV!
Poletje, v katero smo vstopili pred kratkim, je drugačno 
od tistih, ki smo jih bili vajeni v preteklosti. Pa ne le glede 
vremena, ki vsaj v začetku poletne sezone ni bilo prav 
nič poletno, pač pa tudi zaradi stanja v državi, ki vlada po 
koronavirusu, ki nam je v spomladanskih dneh pokazal, 
kako ranljivo je človeštvo, in ki se kljub vsem ukrepom še 
vedno kar noče v celoti posloviti od nas. Še več, nekateri 
napovedujejo, da se bo kmalu spet vrnil in še globlje 
posegel v naša življenja. 
Prejšnja leta smo v poletne mesece vstopali polni 
pričakovanj in planov, kje vse in kako bomo preživeli 
dopustniške dni. Letos je to malo drugače. Koronavirus je 
pošteno spremenil miselnost in ravnanja posameznikov 
in prekrižal marsikatere načrte, ki smo jih imeli ob začetku 
leta in ki so se nam v preteklih letih zdeli kar samoumevni. 
Posledično je pošteno zarezal tudi na področje 
družabnega življenja v občini. Večina kulturnih, športnih 
in ostalih dogodkov, ki so bili v preteklosti v prvi polovici 
leta že kar tradicionalni in o katerih smo redno poročali v 
našem glasilu, je letos odpadla. Zato nam ostane le upanje, 
da se bo stanje preko poletja normaliziralo in se bo tudi 
dogajanje v občini vrnilo v običajne tirnice.

V nekoliko spremenjenem uredniškem odboru glasila, 
ki ga je na zadnji seji občinskega sveta na predlog 
župana potrdil občinski svet, smo se potrudili, da kljub 
skromnosti dogodkov v zadnjih mesecih bralcem 
ponudimo čim bolj zanimivo branje, in upamo, da nam je 
to tudi uspelo. Seveda gre ob tem velika zahvala tistim, ki 
ste s svojimi raznovrstnimi prispevki omogočili pestrost 
glasila in ga s tem vsebinsko obogatili. Takega sodelovanja 
z vami si vsi v uredniškem odboru želimo tudi v bodoče. 
Glasilo je namenjeno občanom in je za občane, zato ob 
tej priložnosti pozivam vse dosedanje dopisnike in tudi 
tiste, ki se doslej morda še niste opogumili, da nam tudi 
v bodoče pošiljate svoje prispevke, mi pa jih bomo seveda 
z veseljem objavili. Pestrost glasila je v največji meri 
odvisna od vas, spoštovani občani, zato upamo, da bo ta 
naša vzpodbuda padla na plodna tla.
Naj vam ob zaključku tega uvodnika v imenu novega 
uredniškega odbora zaželim prijetne poletne in 
dopustniške dni in da bi se konec poletja zdravi in polni 
elana vrnili v šole ali na delovna mesta. 

Vinko Košmerl,
odgovorni urednik
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

ŽUPANOVA STRAN

intenzivnost prometa v centru Hriba, tako da so bila 
gradbena dela na tem odseku ceste manj moteča. 16. maja je 
bila položena zaključna plast asfalta, tako da ob ponovnem 
odprtju šole in vrtca 18. maja omejitev ni bilo več. Dolžina 
urejenega odseka ceste je 230 m. Glavni investitor je bila 
Direkcija za ceste RS, občina pa v delu, ki se nanaša na 
pločnike. Po delitvi je strošek občine okoli 20.000 €. 
Dela so potekala tudi na vodovodu Bela Voda. 
Konec aprila se je začela izgradnja vodohrana, kjer so 
gradbena dela končana, potrebna so še inštalacijska 
dela v objektu. Cesta od kapelice in čez naselje je 
na novo asfaltirana. Otvoritev je bila 24. junija, 
do takrat pa naj bi bila dokončana tudi pokablitev 
20kV-daljnovoda na celotni trasi od Ribnice do 
Travnika. To, da je električni kabel položen v zemlji, 
pomeni bistveno bolj zanesljivo oskrbo z elektriko v 
primeru ujm, kot sta bila žled in vetrolom. Razlog, da 
omenjam vodovod in elektriko, je v tem, da je bilo na 
najbolj zahtevnem terenu od Travnika do Bele Vode to 
izvajano hkrati.  

Prvi val epidemije 
koronavirusa je mimo in 
življenje se počasi vrača 
v ustaljene tirnice. Da pa 
tako ostane, je predvsem na 
nas samih, da se še naprej 
držimo omejitev, ki nam jih 
je predpisala stroka. Torej, 
potrebno je držati razdaljo 
do drugih oseb, v zaprtih 

prostorih, kjer te distance ne moremo zagotoviti, je 
potrebno nositi maske, skrbeti za higieno in razkuževanje 
rok. V naši občini do danes nismo imeli okuženega in 
vesel bi bil, da tako tudi ostane.
Tudi v času razglašene epidemije je delo na občini v 
veliki meri potekalo po ustaljenem redu, seveda ob 
upoštevanju predpisanih omejitev. Fizično stranke 
v prostore občinske uprave niso smele, je pa stik s 
strankami potekal po elektronski poti.
Ena od zadev, s katero se ukvarjamo, je občinski 
prostorski načrt (OPN). Zdaj je v pripravi OPN3, torej 
tretja sprememba prostorskega načrta občine. Do 31. 
12. 2019 smo sprejemali predloge občanov, ki bodo 
vključeni v osnutek OPN3, poleg tega vključi občina 
svoje predloge sprememb, ki so pomembne za skupne 
potrebe. Nekaj pomembnejših predlogov:

 – razširitev industrijske cone Mali Log, 
 – umestitev kolesarske steze od Hriba nad vasjo 

Travnik, ki se na glavno cesto priključi med 
Travnikom in kamnolomom,

 – umestitev dveh poti za večnamenskim objektom 
Hrib – ena poteka za lokalom Marin do poti proti 
Beli Vodi, druga se začne pod hišno številko Hrib 69 
in se priključi še na obstoječo javno pot med hišnima 
številkama 70 in 71,

 – umestitev lokacij za vetrno polje na Pargu, na 
območju državnih gozdov.

Osnutek je sedaj v pripravi. Seveda pa so nekaj želje, 
nekaj drugega pa je realna možnost upoštevanja 
sprememb. O vseh predlaganih spremembah se izrečejo 
nosilci urejanja prostora. Za ilustracijo – nosilci urejanja 
prostora na državni ravni so ministrstva, pristojna za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, varstvo okolja, 
ohranjanje narave, vode, varstvo kulturne dediščine, 
prostor, zdravje, prometno infrastrukturo in prometna 
omrežja, energetiko, rudarstvo, obrambo in varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če spremembe 
za njih niso sprejemljive, jih ne moremo vključiti v 
OPN. Nosilci urejanja prostora imajo 30 dni časa, da 
se izrečejo o nameravanih spremembah, na žalost pa se 
teh rokov ne držijo. Že tako zahteven postopek se zaradi 
tega časovno še podaljša. Pričakujemo, da bo postopek 
sprejetja trajal vsaj tri leta.

Je pa vsaka stvar za nekaj dobra. Omejitve zaradi 
koronavirusa in zaprtje vrtca in šole so zmanjšali 

Dela se izvajajo tudi na vrtini Hrib, kjer potekajo priprave 
za črpalni poizkus. S tem poizkusom se bo ugotavljala 
kvaliteta in količina vode, ki jo je možno dobiti iz te 
vrtine. Črpalni poizkus mora potekati en mesec brez 
prekinitve, to pa nam predstavlja precejšnjo težavo. 
Najbližji transformator, iz katerega je možno napeljati 
elektriko do vrtine, je na Hribu v bližini občinske stavbe, 
kar pa je predaleč za moč, ki je potrebna za delovanje 
črpalke, saj je globina črpanja okoli 150 m. Kakorkoli, 
rešili bomo tudi to težavo in če ne bo večjih zapletov, 
pričakujemo, da bo nova vrtina vključena v vodovodni 
sistem v naslednjem letu. S tem bomo imeli na voljo 
dva neodvisna vodna vira, kar predstavlja bistveno 
zanesljivejšo oskrbo, hkrati pa je voda iz nove vrtine 
kvalitetnejša od obstoječe. 
Ob koncu še informacija v zvezi s KTC-jem. 15. 6. 2020 
smo s turistično agencijo Oskar iz Kranja podpisali 
petletno pogodbo o najemu tega objekta. Glede na 
njihove reference na področju turizma in vizijo delovanja 
verjamem, da je to pravi korak v razvoju turizma na 
našem območju. Novemu  najemniku pa želim uspešno 
poslovanje.

Župan Ivan Benčina

Vodohran Bela Voda
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Seja občinskega sveta je tokrat zaradi epidemije koronavirusa 
potekala v Kulturno-turističnem centru na Hribu.
G. Antun Gašparac, direktor javnega podjetja Hydrovod 
d. o. o., je podal poročilo o poslovanju tega podjetja v letu 
2019, katerega soustanoviteljica je s 6,23-% deležem tudi 
Občina Loški Potok. Oskrba s pitno vodo v sedanji obliki 
se na področju občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, 
Sodražica in Kostel izvaja že polnih 60 let. V lanskem letu je 
oskrba s pitno vodo potekala brez večjih težav, zato so vsem 
porabnikom, tako gospodinjstvom kot gospodarstvu in vsem 
javnim službam, na njihovih odjemnih mestih zagotovili 
zanesljivo in količinsko zadostno ponudbo pitne vode. 
Trend prodaje vode je že nekaj časa negativen, zato so tudi 
v preteklem letu v vseh občinah beležili nižjo prodajo vode 
v primerjavi z letom 2018 (prodaja je bila nižja za približno 
9.000 m3). Ni pa se spremenila kvaliteta vode, saj so bili vsi 
vodovodni sistemi ocenjeni kot zdravstveno ustrezni, in sicer 
na podlagi 350 vzorcev, odvzetih za mikrobiološke preiskave, 
103 vzorcev za sanitarno-kemične preiskave in 98 vzorcev, 
ki jih je podjetje analiziralo v lastnem laboratoriju. Kljub 
temu obstajajo določena tveganja, v največji meri zaradi 
dotrajanosti vodovodnih sistemov in posledično okvar (teh 
je bilo na območju vseh občin 115, od tega 7 v naši občini), 
onesnaženega okolja in klimatskih sprememb (mile zime, 
suha poletja). Leto 2019 je bilo leto velikih investicij. Slednjih 
je bilo na različnih lokacijah 25, pri čemer je šlo za obnovo 
starega vodovodnega omrežja ali izgradnjo nove vodovodne 
infrastrukture, kamor spada tudi izgradnja vodovoda do 
Bele Vode. Cena oskrbe s pitno vodo, ki je sestavljena iz 
vodarine in omrežnine, ostaja nespremenjena od leta 2013 
dalje. Ker sta v omrežnino vključena tudi vzdrževanje hišnih 
priključkov in redna menjava vodomerov, do razlik v njeni 
višini prihaja predvsem na račun prestavitve gospodinjskih 
merilnih mest v vodomerne jaške izven objektov. Podjetje je v 
letu 2019 pozitivno poslovalo, saj je bil dosežen čisti dobiček 
v višini 12.405,88 €. Poslovni izid je skladen s pričakovanji 
in je rezultat dobre »gradbene sezone«, velikih vlaganj v 
vzdrževanje infrastrukture ter uspešnega dela. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) trenutno 
deluje brez vodje, zato je letno poročilo o delovanju MIR v 
preteklem letu predstavil župan občine Loški Potok, g. Ivan 
Benčina. Izvajanje inšpekcijskega nadzora je potekalo v skladu 
s programom dela MIR za leto 2019. Na področju vseh občin 
skupaj je bilo uvedenih 136 inšpekcijskih nadzorov, od tega 
štirje v občini Loški Potok, in sicer dva po uradni dolžnosti, 
eden na predlog občine in eden na predlog fizične osebe. Ena 
kršitev je bila na področju ravnanja s komunalnimi odpadki 
zaradi neustreznega odlaganja komunalnih odpadkov, 
en inšpekcijski postopek je bil uveden zaradi kršitve na 
področju turistične takse in dva postopka zaradi kršitev 
na področju gradnje. Osnovni cilj občinskih programov 
varnosti (OPV) je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne 
varnosti na območju občin ustanoviteljic. Delo občinskih 
redarjev je tako usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje 
kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno 
varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in 
okolje. Občinski redar je v zvezi z nadzorom nad mirujočim 
prometom izdal skupaj 201 ukrep, od tega eno opozorilo 
na območju naše občine. Na področju meritev hitrosti je 
bilo v občinah ustanoviteljicah skupaj izvedenih 13 meritev 
najvišje dovoljene hitrosti na 21 različnih lokacijah in zaradi 

prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti izdanih 496 plačilnih 
nalogov, od tega 28 v občini Loški Potok. MIR opravlja delo 
za posamezno občino ustanoviteljico v razmerju števila njenih 
prebivalcev do števila prebivalcev vseh soustanoviteljic. V tem 
razmerju se tudi sofinancira, kar predstavlja 10,10-% delež 
sofinanciranja s strani Občine Loški Potok. 
Občinski svet je obravnaval zaključni račun proračuna 
občine za leto 2019. Prihodki so bili po sprejetem proračunu 
predvideni v višini 2.725.112 EUR, po rebalansu oz. veljavnem 
proračunu 2.710.628 EUR, realizacija pa je 2.693.922 EUR, 
torej 99-% glede na predvidene prihodke. Skupni odhodki 
so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 2.715.630 
EUR, po veljavnem proračunu 2.649.253 EUR, doseženi pa 
so bili v višini 2.600.617 EUR. Ob koncu leta 2019 so sredstva 
na računu znašala 133.859 EUR in se prenašajo v letošnje leto.
Iz posebnega dela proračuna so razvidni vsi programi po 
proračunu oz. proračunske postavke. Pomembne investicije, 
izvedene v letu 2019, so bile: dokončanje lekarne, dokončanje 
obrtne cone v Podpreski, kar vključuje izgradnjo objekta 
in komunalno opremljanje, nadaljevanje investicije v 
večnamenski objekt Hrib in začeta investicija obnove 
vodovoda Travnik. Nadzorni odbor za leto 2019 še ni opravil 
vseh pregledov, oddal je poročilo za obdobje od 1. 1. 2019 
do 30. 9. 2019, naslednje pa je bilo predvideno za mesec 
marec, vendar je bilo zaradi koronavirusa prestavljeno in bo 
pripravljeno do naslednje seje občinskega sveta. 
Občinski svet se je seznanil tudi s tehničnim popravkom 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški 
Potok 1)-3. Slednji je bil potreben, ker je bil odlok sprejet leta 
2010, sprememba odloka leta 2016, v tem času pa sta se uredba 
o gradnji nezahtevnih objektov in gradbeni zakon spremenila, 
zato so investitorji pri gradnji naleteli na različne težave. 
Občinski svet je sprejel tudi Sklep o imenovanju novega 
uredniškega odbora in odgovornega urednika občinskega 
glasila Odmevi. Konec meseca februarja je odšla v pokoj 
Mojca Lavrič, ki je bila članica uredniškega odbora glasila 
in je opravljala tudi funkcijo odgovorne urednice. Uredniški 
odbor po novem sestavljajo Vinko Košmerl, Bogdana Mohar, 
Nevenka Dražetić in Tadeja Vesel, odgovorni urednik pa je 
Vinko Košmerl. 
V sredini meseca februarja je občina s strani Ministrstva za 
notranje zadeve prejela poziv za predlaganje predstavnika 
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. 
Nazadnje je to funkcijo opravljal pokojni g. Janez Bambič, 
torej že vrsto let za ta namen nimamo nobenega predstavnika. 
Dopis za oblikovanje predloga za omenjenega predstavnika 
je bil posredovan Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja kot delovnemu telesu občinskega sveta. Slednja 
je predlagala, da se za tega predstavnika imenuje g. Stanislav 
Mišič iz Retij, ki je bil o predlogu obveščen in se z njim strinja. 
Vabila z gradivom in zapisniki sej občinskega sveta so 
objavljeni na občinski spletni strani v Katalogu informacij 
javnega značaja.
V Uradnem listu RS, št. 71/2020, sta bila objavljena:
�■ Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019,
�■ Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški 
Potok (SD OPN LOŠKI POTOK 1)-3.

Tadeja Vesel

9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 14. MAJA 2020
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V lokalnih glasilih občin smo že večkrat opozarjali 
na pomen zakonskih določb cestnih predpisov, ki se 
nanašajo na ureditev vegetacije ob javnih cestah, a 
kljub temu vsako leto znova in znova ugotavljamo, da 
posamezni lastniki nepremičnin ob cesti teh določb 
cestnih predpisov ne spoštujejo. Redno vzdrževanje 
vegetacije, ki se nahaja znotraj cestnega sveta javne 
ceste, je naloga izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest. 
Naloga vsakega lastnika zemljišča ob javni cesti pa je, da 
vzdržuje vegetacijo na svojem zemljišču, ki se nahaja v 
varovalnem pasu javne ceste.

 – postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte 
ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale 
preglednost ceste,

 – vzpostaviti vegetacijo ali postaviti objekte, naprave 
in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar 
bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka 
v območju križišča javnih cest, križišča ceste z 
železniško progo, v območju cestnih priključkov na 
občinsko cesto in na notranjih straneh cestnih krivin.

Vsi posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste 
so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste. 
Širina tega varovalnega pasu občinske ceste je odvisna 
od njene kategorije.

UREDITEV VEGETACIJE  OB JAVNIH CESTAH 

Previsoka in preveč razraščena vegetacija ob javnih 
cestah predstavlja oviro, s tem pa je ogrožena varnost 
udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov 
kot pešcev in kolesarjev. Zakonodajalec je s ciljem 
zagotovitve varne uporabe javnih cest v cestnih 
predpisih določil, da se vegetacija kosi, obrezuje in 
seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti 
profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in 
dostopne prometna signalizacija in prometna oprema 
ter cestne naprave in druge ureditve. Prav tako je treba 
vzdrževati tudi drevesa in druge zasaditve blizu ceste, ki 
lahko ogrožajo samo cesto ali promet na njej.

Ker je osnovni namen tega članka preventivne narave, saj 
bo naša služba v naslednjih tednih ponovno poostreno 
nadzirala določbe cestnih predpisov, ki se nanašajo na 
vzdrževanje vegetacije ob cestah, vam v nadaljevanju 
posredujemo nekaj praktičnih napotkov, kako pravilno 
vzdrževati vegetacijo, da bo zadoščeno določbam 
cestnih predpisov, predvsem pa zagotovljena varnost 
udeležencev v cestnem prometu:

 – Pred zasaditvijo vegetacije ob cesti (ali tudi če ste jo 
že zasadili, pa tega soglasja še nimate) upravljavca ceste 
z vlogo zaprosite za soglasje za poseg v varovalni pas 
ceste, kjer vam bo za vašo konkretno lokacijo predpisal 
pogoje glede zasaditve in vzdrževanja vegetacije.

 – Zaradi zagotavljanja preglednosti naj višina žive meje 
ob cesti v preglednem polju križišča in na notranji strani 
zavojev ne presega višine 75 cm od nivoja vozišča.

 – Drevesa, ki rastejo ob cestah, naj bodo obrezana tako, da 
je prosta višina nad cesto najmanj 7 m.

 – Vegetacija ne sme zakrivati prometne signalizacije 
v križiščih in na cestnih priključkih. Udeleženec v 
prometu mora prometno signalizacijo pravočasno 
opaziti, da se lahko ravna po njej.

 – Pri vključevanju v promet iz stranske prometne smeri 
mora biti zagotovljena vidnost na prihajajoče vozilo, 
ki pelje po glavni prometni smeri, vsaj na zaustavitveni 
razdalji.

 – Vegetacija naj se ne vrašča v zračni prostor pločnikov in 
kolesarskih poti.

Na javni cesti ali na zemljiščih in objektih ob javni cesti 
je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela, ki 
bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala 
varnost prometa na njej. Še zlasti pa je prepovedano:
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Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih je vsak kraj 
edinstven. Vsak občan je soustvarjalec lokalnega utripa, zato 
vabljeni, da začnete tudi vi poročati o aktualnem dogajanju 
vaše občine na spletnem medijskem portalu MojaObčina.
si Loški Potok (www.mojaobcina.si/loski-potok).

Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom 
ter društvom in ostalim neprofitnim organizacijam in 
je zanje tudi brezplačno! Več kot je avtorjev, večja je 
pokritost tematik v vaši občini, kar je velika prednost, saj 
se na ta način obvešča tudi o tistem dogajanju, ki bi sicer 
lahko ostalo prezrto, a daje vaši občini poseben čar!

Danes, ko se nahajamo v posebnih razmerah in ko je 
življenje v marsikaterih vidikih precej omejeno, se na 
prvi pogled morda zdi, da se nič ne dogaja, a vendar … 
se dogaja! Poročanje niso le navadne novice, saj lahko 
pripravite zanimive intervjuje, (foto)reportaže, pesnitve, 
video in avdio posnetke in podobno! Poleg novice je 
možno objaviti dogodek, če ga organizirate, pri tem pa 
ni važno, ali se odvija na fizični lokaciji ali na spletu.

Portal MojaObčina.si Loški Potok je vaš medij. Vi ste tisti, 
ki najbolje poznate svoj kraj. Povežite se s sokrajani in s 
svojimi objavami prispevajte k pisani podobi vašega kraja!

MOJAOBČINA.SI, KJER POROČATE TUDI VI.

Če ste v dvomih, kako pravilno obrezati in urediti vašo 
vegetacijo ob cesti, vam predlagamo, da se za nasvet obrnete 

na upravljavca ceste, na izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest, lahko pa tudi na našo službo ali policijo.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN LOŠKI POTOK, RIBNICA, SODRAŽICA IN VELIKE LAŠČE
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MED RAZPADOM, DIKTATURO IN SVOBODNO PRIHODNOSTJO

KOLESARSKI PROTESTI

in razširitev solidarnostnega sklada. Slovenija bo ob tem prejela 
skoraj 600 milijonov evrov. Verjamem, da je del tega zneska 
vlada namenila tudi za izredno pomoč vsem samostojnim 
podjetnikom, lastnikom podjetij in zaposlenim. Podpora v višini 
2,7 milijarde evrov bo namenjena razdelitvi zaščitne opreme, 
razvoju zdravil in testiranja. V Bruslju je bil dosežen tudi dogovor 
o več kot 500-milijardnem kriznem paketu pomoči. Slovenija 
bo iz evropskega reševalnega sklada (ESM) lahko najela skoraj 
milijardo evrov pomoči! V okviru prihodnje finančne perspektive 
pa naj bi bil vzpostavljen tudi sklad za okrevanje gospodarstva. In 
navsezadnje ne smemo prezreti, da je Evropska centralna banka 
(ECB) sprejela kar 750 milijard evrov težak protikrizni program, 
s katerim bo prek odkupovanja obveznic zagotavljala likvidnost 
podjetij v evrskem območju. Zato z vso resnostjo želim zavrniti 
zlonamerne trditve, da je EU v tej krizi neaktivna. Verjamem, da 
EU ima mehanizme, s katerimi bomo to krizo lažje prebrodili. 
Ne bo sicer lahko oziroma bo težje kot kadar koli prej. A narediti 
moramo vse, da nam bo uspelo. Cena neuspeha bi bila preprosto 
previsoka.

Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta

ki ga je obravnaval državni zbor, a vsebina poročila opozicijskih 
poslancev in medijev ni prav veliko zanimala. Pomembnejši so 
bili žaljivke in podtikanja. Ker niso zmogli resnih argumentacij 
v svojih razpravah, so kar tekmovali, kdo bo imel bolj grob in 
vulgaren nastop. Sicer pa se bodo s temi interventnimi nabavami 
ukvarjali nekateri organi. Če bodo odkrili nepravilnosti, je prav, 
da bodo sledile tudi sankcije. Istočasno pa so prav politične 
stranke opozicije in njihovo strateško zaledje spodbudili 
organizirane biciklistične proteste, na katerih so protestniki, 
večinoma nevladniki, namerno kršili varnostne norme. Ob tem 
pa so ljudem jasno sporočali, da mora Janševa vlada, ker naj bi bila 
koruptna, ker naj bi množično kršila človekove pravice in ovirala 
svobodo gibanja, ker naj bi posegala v medije, uničevala naravo, 
ker naj bi izvedla državni udar in naj bi bila diktatura in še kaj, 
oditi. Liderji vseh opozicijskih strank – SD (Židan), LMŠ (Šarec), 
SAB (Bratušek) in Levice (Mesec), ki so januarja sesuli svojo 
nesposobno vlado, hočejo na vsak način izzvati predčasne volitve 
in vzpostaviti prejšnji nered. Ne ustavi jih niti čas epidemije. Za 
njih žrtve niso pomembne. Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc, član 
SD, je 4. maja na družbenem omrežju twitter zapisal naslednje: 
»Baje so se mi zmanjšale človekove pravice in svoboščine. »Vse 
razsvetljene« prosim za pojasnilo, katere so tiste spremembe v 
mojem življenju, ki terjajo izvedbo protestov, in katere so tiste 
svoboščine in pravice, ki si jih moram ponovno pridobiti. Za 
pojasnila se zahvaljujem.« Židan in ostali liderji opozicije mu 
(javno) niso odgovorili, kar pomeni, da je vse to, kar je povezano 
s protesti in obtožbami vlade in ministrov, skonstruirano. Je pa 
jasen cilj, vlada mora pasti. In to čim prej. Zavedajo se, da čim 
dlje bo na oblasti Janševa vlada, bolj se bo pokazala njihova 
nesposobnost in težje se bodo borili na volitvah. Kljub podpori 
najvplivnejših medijev. Pozivam pa vas, da se pridružite akciji 
podpore vladi in podpišete peticijo »Potrebujemo vlado, ki zna 
in zmore – in taka vlada nas potrebuje!« Če našo vlado kot eno 
najuspešnejših v svetovnem merilu ocenjujejo mednarodne 
institucije, je prav, da ji podporo izrečemo tudi državljani. Da 
je ne bomo sodili po biciklistih, katerih jedro predstavljajo 
pripadniki množice nevladnih organizacij in razni svobodnjaki.

Jože Tanko, poslanec in podpredsednik DZ

Ne mine dan, ko ne bi prebirali poročil o obolelih, 
ozdravljenih ali številu umrlih zaradi posledic 
bolezni novega koronavirusa (Covid-19). Mnogi so 
zaradi svojega poklica v položaju, ko nimajo časa za 
premišljevanje, pač pa morajo ukrepati in iz dneva v 
dan pomagati drugim, lajšati njihovo stisko in bolečine. 

Zato moje razmišljanje ne more mimo ponovne zahvale vsem, 
ki nosijo največjo težo in odgovornost v teh časih preizkušenj. 
Evropska unija (EU), z njo pa tudi Slovenija, v zadnjih 10 letih že 
drugič vstopa v krizno obdobje. Prepričana sem, da bo tokratna 
kriza lahko politično precej bolj usodna od tiste, ki se je začela 
leta 2008, če se politični diskurz in dejanja ne bodo osredotočala 
na pomen solidarnosti in empatije. Ne želim si, da bi z blatenjem 
EU s strani nekaterih voditeljev duh svinčenih časov komu-
nizma in kratenja demokratičnih svoboščin spet preplavil naš 
kontinent ali morebiti celo preostali svet. EU je šla ob prejšnji 
finančni krizi čez mukotrpna pogajanja, ki so trajala kar dve 
leti (2010–2012). To, kar se je tedaj zgodilo v dveh letih, se je 
v zdajšnji krizi v manj kot mesecu dni! Evropski parlament je že 
konec marca za prvo blažitev posledic pandemije koronavirusa 
potrdil prerazporeditev 37 milijard evrov kohezijskih sredstev 

Kot kaže, smo v Sloveniji zelo uspešno prebrodili 
zdravstveni del svetovne korona krize, in to kljub 
temu da je bilo v naši bližini, v severni Italiji, dlje časa 
evropsko »corona« žarišče in da je prav tu covid-19 
terjal izjemno visok človeški davek. Janševa vlada se 
je takoj lotila premišljenih ukrepov. Med drugim je 

sprejela tudi nekatere omejitve gibanja ljudi ter poslovanja 
tistih delov gospodarstva, pri katerih se je skoraj nemogoče 
izogniti množičnim človeškim kontaktom. Te omejitve so zadele 
predvsem gostinstvo in turizem. Potrebno pa je priznati, da 
so bili pri nas omejitveni ukrepi precej blagi, predvsem zaradi 
tega, ker se je ogromna večina ljudi držala navodil, ki so nam jih 
vsakodnevno posredovali vlada, NIJZ, zdravstveni strokovnjaki 
in drugi. Po vseh mednarodnih primerjavah smo prav v vrhu po 
uspešnosti boja proti »coroni«. Sedaj vse države hitijo s pripravo 
in sprejemom ukrepov pomoči gospodarstvu in turizmu, da ne 
bi »corona« kriza za sabo potegnila še prehude recesije, sploh 
pa ne kakšne depresije. Prav nobena evropska država letos po 
projekcijah ne more računati na rast, padec gospodarske rasti 
bo povsod znaten. Obeti za Slovenijo so boljši kot za povprečje 
EU, za prihodnje leto je predvidena rast, ki naj bi izničila letošnji 
padec. Seveda pa moramo vsi na vseh ravneh, od gospodarstva, 
delavstva, politike in družbenih sistemov, dati vse od sebe. A 
kot kaže, naša pot ne bo lahka. Zadnje tedne, pravzaprav že ves 
ta kratki mandat te vlade se v javnost lansirajo namigi, da naj bi 
bilo pri nabavah najnujnejše opreme in pripomočkov za spopad 
s »corono«, za katere so se istočasno borile mnoge države, vse 
narobe, pa naj je šlo za maske, respiratorje, za način nabave ali 
plačevanja itd. Glavni slovenski RTV in tiskani mediji so sprožili 
sistematično gonjo proti posameznim ministrom sedanje 
vlade in jih obtoževali pranja denarja, korupcije, klientelizma, 
preplačevanja materiala, predragih prevozov … »Ni, da ni.«  Kot 
priče so angažirali enega podpisovalca pogodb (Ivana Galeta) 
iz zavoda za blagovne rezerve, pa enega zdravnika (Riharda 
Knaflja), ki je sodeloval pri pisanju programa LMŠ, direktorico 
firme (Tosama), ki ni zmogla pravočasne dobave, in še koga. 
Prav zaradi teh namigovanj je vlada pripravila obsežno poročilo, 
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Če se poskusim spomniti, kje vse so drevoredi v 
okoliških občinah, ga ni v Starem trgu, Ložu, Velikih 
Laščah, Ribnici, če pa ne štejem lipovega drevoreda med 
Martinjakom in Cerknico in med Cerknico in Rakekom, 
ki se nadaljuje na Unec, ga tudi v naselju Cerknica 
nimajo, vsaj ne dvorednega z drevesi z naravno obliko 
krošenj. 

postaje ne šole in ne trgovine Jelka, današnjega Mercatorja. 
Ob razširitvi ceste in drugih ureditvah v centru Hriba so 
ta drevesa požagali, da so prostor dobili cesta, parkirišče 
in kandelabri z lučmi, nadomeščena so bila s krajšo vrsto 
jesenov pred občinsko zgradbo. Pod Taborom se je pričel 
dvoredni obcestni drevored. Zasadili so divji kostanj, ki 
so ga takrat na veliko uporabljali v zasaditvah javnega 
prostora. V knjigi Roberta Brusa Naše drevesne vrste ga ne 
najdemo, saj pri nas ni avtohton, čeprav raste tudi v naravi. 
Divji kostanj je doma v Severni Ameriki in Evraziji ter na 
Balkanu. V vseh teh desetletjih je bil deležen različnih 
vplivov, ki so slabili njegovo vitalnost: od polaganja različnih 
infrastrukturnih vodov, zasipanja debel ob prenovi ceste 
do poškodb ob čiščenju cestišča, vandalizma in nerednega 
vzdrževanja, v zadnjih nekaj letih pa tudi napada ličink 
metuljev, ki se lotevajo zlasti listov, zaradi česar ti predčasno 
rjavijo. Prizadetost posameznih dreves se je pokazala po 
več letih, najbolj pa se je poznala na krošnjah, kjer so se veje 
sušile in lomile ter padale na tla. Ob poseku dreves pa se 
je pokazalo, da so bila drevesna debla dokaj zdrava, razen v 
nekaterih primerih. 

POTOŠKI DREVORED

Drevoredi torej niso nekaj, kar je mogoče zlahka 
ustvariti: odrasel dvoredni drevored z drevesi na obeh 
straneh ceste potrebuje leta, da se drevesa razrastejo, 
krošnje staknejo, da je dosežen učinek drevoreda. 

Občina Loški Potok se je do nedavnega lahko pohvalila 
s prepoznavnim drevoredom, ki je bil poleg obeh 
cerkva zaščitni znak Tabora. S svojo zeleno potezo je 
poudarjal vzpon na taborski grič, ki se prične ob vznožju 
in premaguje strmino po levi strani griča. Spomladi 
so se na kostanjih razprli smolnati popki in iz njih so 
pogledali sprva majhni listi, kot da bi bili zmečkani, 
kasneje je drevored vzcvetel v značilni beli barvi, žuželke 
pa so poskrbele, da so jeseni otroci pod njim lahko 
nabrali divji kostanj za sestavljanje figuric. Pozimi se je 
v njegovih krošnjah nabiral sneg, ob odjugi, ko je nanj 
posijalo zlato sonce, pa so krpe snega tleskale na tla, 
mimoidočim pa za vrat. V poletnih mesecih so njegove 
krošnje prijazno senčile vse, ki so se podali na Tabor, 
pod njim so potekale procesije, sprevodi za umrlimi, 
kolone okrašenih avtomobilov poročnih svatov … 
Seveda je imel marsikdo povedati tudi kaj neprijetnega 
– listje na primer, ki ga je treba pobirati, da ne maši 
odtokov. Ampak, kaj je taka malenkost, ki sodi v redno 
vzdrževanje skupnega javnega prostora, v primerjavi s 
koristmi, ki jih je drevored imel?

Drevored je bil zasajen leta 1913 kot spomin na zmago 
Črnogorcev nad Turki v balkanskih vojnah, v katerih 
so sodelovali Slovenci, med njimi tudi Potočani, kot je 
v svojem prispevku v Odmevih ob 85-letnici drevoreda 
zapisal Albin Košmerl. Kot enostranski drevored se je pričel 
pri današnji zdravstveni postaji in tekel ob robu ceste vse do 
vznožja na Tabor, ko na tem delu še ni bilo ne zdravstvene 

Drevoreda od letošnje pomladi ni več, nekatera drevesa 
so tako doživela 106 pomladi, letošnje pa ne. Marsikdo 
se sprašuje, kaj bo zdaj, pusto je, menda ne bo Tabor 
brez drevoreda? Še ljudje, ki redko pridejo domov in se 
na videz ne menijo dosti za okolico, so ob pogledu na 
posekan drevored razočarani: kako to, da so ga posekali?

Občina ima namen drevored nadomestiti z novim, pri 
čemer bo uporabila drugo drevesno vrsto, verjetno lipo. 
Vendar bo od ustrezne priprave terena za umestitev 
novega drevoreda in njegovega vzdrževanja do odraslega 
drevoreda, pod katerim se bo prijetno sprehoditi, 
minilo še kar nekaj časa. Prav bi bilo, da bi ob njegovem 
urejanju očistili oziroma se lotili tudi t. i. sanitarne 
sečnje na bregu, ki bi odprla lepe poglede proti Travniku 
ter Srednji in Šegovi vasi. 

Blanka Bartol
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Šolsko leto 2019/2020 se je 
prevesilo v počitnice. Šolsko leto, 
ki je terjalo povsem nov način 
izobraževalnega dela, smo kljub 
vsemu zaključili po ustaljenih 
tirnicah. 

Začelo se je že konec januarja, ko 
nas je doletela »otroška« gripa. 

Otroci so vsi po vrsti zbolevali in imeli smo kar polovico 
odsotnih otrok. Že takrat smo morali precej prilagajati 
pouk in dejavnosti. Navsezadnje nismo mogli nikakor 
izpeljati proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. 
februarju. Kar dvakrat smo jo premaknili, a nam je na 
koncu le uspelo, in sicer smo jo izvedli 5. marca 2020. 
Ujeli smo zadnji vlak, kajti 16. marca 2020 smo morali 
zaradi epidemije koronavirusa zapreti šole in vrtce. 
Predvidevalo se je zaprtje za 14 dni, ampak se je hitro 
ugotovilo, da bo trajalo dlje. Začelo se je izobraževanje 
na daljavo in vse težave, povezane s takim delom. Ampak 
kljub vsem težavam lahko rečem, da smo od takega 
načina dela potegnili maksimum, ki pa je seveda precej 
manj, kot če bi izvajali klasični pouk. 

Zaprtje šol pa ne pomeni samo drugačnega 
izobraževanja, pomeni tudi obstanek življenja v šoli in 
odpadanje marsikaterih dejavnosti, ki jih ni mogoče 
organizirati na daljavo. Odpadlo je več tekmovanj, tako 
športnih kot tudi tekmovanj iz znanja z različnih področij. 
Odpadla so izobraževanja za zaposlene in starše. Odpadla 
je tradicionalna revija šolskih pevskih zborov. Odpadle so 
tudi različne dejavnosti, ki so bile predvidene izven našega 
kraja (ekskurzije, obiski gledališča …). Navsezadnje je za 
petošolce odpadla tudi letna šola v naravi v Strunjanu. 
Zaradi zaprtja šol učenci 6. in 9. razreda tudi niso pisali 
nacionalnega preizkusa znanja, ki je pokazatelj, kje 
posamezni učenec v znanju stoji med svojimi vrstniki. Pa 
še sem verjetno na kaj pozabil.

Nemalo stvari, ki bi se lahko zgodile v dveh mesecih 
zaprtja, pa se niso. So pa gotovo vplivale na kakovost 
izobraževanja in doseženo znanje. S trudom in dobrim 
načrtovanjem pa sem prepričan, da bomo vse te odpadle 
dejavnosti poskušali nadoknaditi v naslednjih letih 
in na ta način čim bolj omiliti povzročeno škodo na 
izobraževanju oziroma znanju učencev. 

Bodimo naravnani optimistično. Za vsakim dežjem 
posije sonce. V vsakem slabem se skriva nekaj dobrega. 

Iskreno pa vsi lahko rečemo, da smo se pa vseeno 
nekaj naučili iz te situacije. Kar se tiče izobraževanja, bi 
predvsem izpostavil dve stvari.

Prvič: Ugotovili smo, da je računalniška pismenost 
učencev zelo slaba. Kljub preživljanju prostega časa 
na telefonih ali računalnikih je uporabnega znanja 
za delo na teh napravah zelo malo. Upam, da se tega 

zavedajo tudi na višjih institucijah in bodo v bodoče v 
sklopu osnovnošolskega izobraževanja v redni program 
vključili tudi predmet, ki bo učence naučil uporabnega 
računalniškega znanja. Kajti znanje družabnih omrežij 
je za resno delo na računalnikih mnogo premalo. Vsi pa 
se zavedamo, da je v današnjem času to znanje nujno.

Drugič: Vsi lahko z gotovostjo trdimo, da fizične 
prisotnosti učitelja in dela v razredu ni mogoče 
nadomestiti z nobeno drugo obliko dela. Sploh ne v 
osnovni šoli. Zavedati smo se začeli, kako sta vrtec in 
šola pomembna v vsakdanjem življenju. Pa ne samo 
za osvajanje znanja, zaradi vrtca in šole deluje tudi 
gospodarstvo. In obratno. Saj v tem času, ko so otroci v 
vrtcu ali šoli, starši lahko delajo v podjetjih. Nujno mora 
vse delovati, da sistem normalno funkcionira.

ŠOLSKO LETO, POLNO NEPREDVIDLJIVIH DOGODKOV

Upajmo, da do zaprtja šol ne bo več prišlo. Tudi če se 
na to dobro pripravimo, vemo, da drugače kot s stalno 
prisotnostjo učitelja oziroma vzgojitelja ni mogoče 
zagotoviti dovolj kvalitetnega vzgajanja in izobraževanja. 

Na koncu še čestitke vsem učencem za zaslužene 
ocene in osvojena priznanja in zahvala vsem učiteljem, 
vzgojiteljem in ostalim delavcem šole za trud pri 
njihovem delu ter staršem za podporo in sodelovanje 
pri izobraževanju in vzgajanju svojih otrok. Letos to še 
posebej velja, saj nam je z dobrim sodelovanjem uspelo 
prebroditi tudi zaprtje šol in vrtcev. Vse pa seveda z enim 
samim namenom: za dobro naših otrok.

SEZNAM PRIDOBLJENIH PRIZNANJ V 
ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Zaradi zaprtja šol veliko tekmovanj ni bilo izvedenih 
ali so bila samo delno. Nekatera pa so se izvedla le malo 
pred koncem šolskega leta. 

Letošnji devetošolci
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ŠOLA

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

1. razred: Mark Bojc, Zara Marjanovič, Ana Bartol, Žiga 
Košmerl, Taj Lavrič, Julija Knavs 
2. razred: Kaja Zbačnik, Dominik Balantič, Nik Benčina, 
Neja Zajc   
3. razred: Jan Anzeljc, Gal Muhič

TEKMOVANJE IZ FIZIKE
Bronasto priznanje - šolsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič
9. razred: Loti Debeljak

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje (priznanje 
kresnička)

2. razred: Nejc Anzeljc, Kaja Zbačnik 
3. razred: Nika Turk, Stela Poje, Neža Bambič

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

4. razred: Tija Grandljič, Špela Turk
5. razred: Jerca Lavrič, Kaja Lavrič
6. razred: Maša Kordiš
7. razred: Gaja Starc, Lina Poje
9. razred: Nika Košmerl, Nadja Košmrlj, Lana Mohar, 
Alina Šega, Loti Debeljak

Srebrno priznanje - regijsko tekmovanje

9. razred: Lana Mohar

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

9. razred: Loti Debeljak, Aleksandra Kitanovska

Srebrno priznanje - regijsko tekmovanje

9. razred: Aleksandra Kitanovska

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič, Ida Košmerl, Ines Lavrič, 
Hana Anzeljc
9. razred: Lana Mohar, Nadja Košmrlj, Loti Debeljak

Srebrno priznanje - državno tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič
9. razred: Lana Mohar

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič, Hana Anzeljc
9. razred: Lana Mohar, Klara Lavrič, Nika Košmerl

Srebrno priznanje - regijsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič
9. razred: Lana Mohar

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič

TEKMOVANJE IZ KEMIJE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič, Ines Lavrič

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ SLADKORNE 
BOLEZNI
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

8. razred: Kaja Lavrič, Ines Lavrič
9. razred: Lana Mohar, Loti Debeljak, Klara Lavrič, 
Alina Šega, Nika Košmerl

TEKMOVANJE VESELA ŠOLA
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

4. razred: Anika Car
5. razred: Jerca Lavrič
7. razred: Gaja Starc
8. razred: Kaja Lavrič
9. razred: Loti Debeljak, Nadja Košmrlj
TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Bronasto priznanje – šolsko tekmovanje

4. razred: Anika Car, Špela Turk
5. razred: Tia Mišič, Suzana Rojec
7. razred: Gaja Starc, Patrik Kordiš
8. razred: Kaja Lavrič, Ida Košmerl
9. razred: Lana Mohar, Klara Lavrič

UDELEŽBA NA MEDOBČINSKEM OTROŠKEM 
PARLAMENTU
7. razred: Gaja Starc, Lina Poje
8. razred: Ines Lavrič, Kaja Lavrič
9. razred: Nika Košmerl, Klara Lavrič

UDELEŽBA NA REGIJSKEM OTROŠKEM 
PARLAMENTU
9. razred: Nika Košmerl
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ŠOLA

BRALNA ZNAČKA
Priznanje za devetletno branje

9. razred: Anže Brinšek, Loti Debeljak, Nika Košmerl, 
Nadja Košmrlj, Klara Lavrič, Neža Levstik, Tjaša Mišič, 
Lana Mohar, Alina Šega

ŠPORTNA TEKMOVANJA
Medobčinski jesenski kros osnovnih šol

1. mesto: Tjaša Mišič
2. mesto: Miha Križ, Neža Levstik
3. mesto: Mark Babšek, Gaja Starc, Miha Bambič

Medobčinsko tekmovanje v malem nogometu

1. mesto: Jan Debeljak, Izak Levstek, Kevin Knavs, 
Domen Šega, Rok Samsa, Aleks Samsa, Miha Bambič, 
Žan Turk, Luka Turk, Aljaž Ris, Jan Košmerl

Področno tekmovanje v malem nogometu

4.–6. mesto: Jan Debeljak, Izak Levstek, Kevin Knavs, 
Domen Šega, Rok Samsa, Aleks Samsa, Miha Bambič, 
Žan Turk, Luka Turk, Aljaž Ris, Jan Košmerl

Ravnatelj
Andrej Starc

V četrtek, 18. junija, je v prostorih občine potekal zdaj 
že tradicionalni sprejem za odličnjake, ki ga župan vsako 
leto ob zaključku šolanja priredi za učence, ki so se skozi 
devetletno šolanje izkazali z odličnim uspehom. Med 
letošnjimi devetošolci in devetošolkami je ta uspeh 
dosegla Loti Debeljak iz Retij, ki se je sprejema udeležila 
v spremstvu razrednika Davida Kovačiča in ravnatelja 
šole Andreja Starca. 

Župan je odličnjakinji čestital za odličen uspeh in ji 
ob tej priložnosti podelil priznanje »ŽUPANOVA 
PETICA«, poleg tega pa ji je izročil še praktično darilo. 
V klepetu, ki je sledil po uradnem delu sprejema, smo 
izvedeli, da se je Loti poleg uspeha pri šolskem delu 

SPREJEM ODLIČNJAKINJE PRI ŽUPANU OBČINE
zelo izkazala tudi na šolskih 
tekmovanjih, saj je med 
drugim prva učenka na naši 
šoli, ki je prejela priznanje 
»diamantni kenguru« za 
šolsko leto 2019/2020, 
to je priznanje, ki ga 
prejmejo tisti osnovnošolci 
v zaključnem razredu, ki 
so v času svojega šolanja 
v osnovni šoli vsako leto 
uspeli osvojiti vsaj bronasto 
priznanje na tekmovanju 
Mednarodni matematični 
kenguru. V pogovoru smo 
tudi izvedeli, da bo Loti 
izobraževanje nadaljevala 
na Srednji gradbeni, 
geodetski in okoljevarstveni 
šoli v Ljubljani, in sicer v 
programu gradbeni tehnik. 
Ob zaključku sprejema je 
župan učenki zaželel veliko 
uspeha pri nadaljnjem 
šolanju in izrazil upanje, da se po zaključku študija vrne 
v domače okolje, kjer bo glede na smer študija zagotovo 
lahko hitro našla zaposlitev.

Vinko Košmerl

Podelitev priznanj prvošolčkom
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Učenci iz OŠ Loški Potok so se 13. 2. 2020 udeležili 30. 
otroškega šolskega parlamenta v Kočevju. Na šolskem 
parlamentu, ki je nosil naslov Karierni vlak, so poleg 
potoških parlamentarcev razpravljali tudi učenci iz 
OŠ Ribnica in iz kočevskih osnovnih šol. Na začetku 
srečanja so se učenci med seboj spoznali s pomočjo igre 
»klepetalnica«. 

SPET NAZAJ
Ko so 1. 9. 2019 devetošolci ponosno pripeljali nove 
prvošolce v telovadnico in so jih z burnim aplavzom 
pozdravili vsi šolarji in učitelji, nihče ni pomislil, kaj vse 
bomo doživeli letos. Poleg poškodb in bolezni, ki so nas 
pestile, nam je marca zaradi epidemije koronavirusa še 
šola zaprla vrata. Bili smo šokirani, prestrašeni in negotovi. 

brez šole in učencev tudi učitelji ne obstajajo. Učence sem 
klicala po telefonu, da smo se vsaj slišali. Nekateri korajžno, 
drugi plaho so se javljali in odgovarjali s kratkimi odgovori. 
Medsebojni stik je počasi bledel.
In po treh tednih se je zgodil preobrat. Ravnatelj Andrej 
Starc nam je omogočil namestitev programa TEAMS, ki 
nam je poleg veliko drugega omogočal tudi medsebojni stik. 
Z video klicem sem otroke spet videla in preverjala njihovo 
znanje. V tem času pa je v stik z mano stopil Jakobov ati – 
Mitja Lavrič in nam ponudil pomoč. Z video konferencami 
nam je ob večerih dvakrat tedensko urejal skupna srečanja, 
ki se jih je lahko udeležil vsak prvošolec. Udeleževali sva 
se jih tudi midve z učiteljico Alenko Kalič. Vmes pa nas je 
naučil še kakšnih novih veščin na tem programu. Mitja, 
hvala tudi tebi. V začetku so bili vsi otroci zadržani, bolj ali 
manj sva spraševali midve. Pa vendarle. Otroci so se spet 
lahko videli in slišali. Vsako naslednje srečanje je bilo bolj 
sproščeno. Otroci so se šalili, se smejali, midve pa sva se 
vsaka za svojim zaslonom nasmihali in si mislili: »Še vedno 
so pravi – takšni kot pred virusom – najini prvošolci« in si 
potihoma želeli, da se čim prej spet vrnemo v našo pravo 
šolo. Iz pogovorov sva lahko razbrali, da si tega želi tudi 
večina učencev, saj so povedali, da so se pogrešali.
Tedni so minevali, vsi smo ostali zdravi in prav prvošolci so 
bili tisti, ki so se lahko najprej vrnili v šolo.
V učilnico se je spet vrnilo življenje, skupaj s smehom, 
jokom, z nalogami in brez njih, s poslušanjem in brez tega, 
skratka z vsem, kar sodi v šolo skozi ves njen obstoj. Spet 
smo bili šola, učenci in učitelji. Starši pa so si lahko malo 
odpočili od šolskega dela in ostali starši.Za pomoč pri 
domačem delu, za nasvete, preprosto za to, da imajo svoje 
otroke radi.

Mojca Kebe

OTROŠKI PARLAMENT – MOJA POKLICNA POT

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

ŠOLA

Nismo vedeli, kaj naj pričakujemo. Niti v sanjah si nismo 
predstavljali, da bo šolanje od doma potekalo tako dolgo. 
Na srečo smo kar hitro organizirali vse potrebno in začeli. 
Veliko breme je padlo na ramena staršev, saj si prvošolci 
sami z računalnikom niso mogli nič pomagati. Na tem 
mestu se vsem staršem prvošolcev javno zahvaljujem za trud 
in požrtvovalno pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti 
svojih otrok. Starši so mi vestno pošiljali izdelke učencev, 
svoje otroke fotografirali pri različnih dejavnostih, poročali, 
kaj so delali. Vse je teklo lepo in prav, samo pravega stika 
učitelj–učenec ni bilo. Vsi, ki delamo v šoli, pa vemo, da 
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Nato so se razdelili v pet skupin. Posamezna skupina se je 
udeležila vseh petih delavnic, pri katerih so se pogovarjali 
o poklicni poti. Prva delavnica se je imenovala Ljubljana. 
Namen te delavnice je bil razvijati svojo domišljijo in 
kreativnost. Uporabljali so poklicne kartice, se pogovarjali o 
sanjskem poklicu in o tem, kateri poklic bi si želeli opravljati 
v prihodnosti. Druga postaja (London) je skušala osmisliti 
šolske predmete in jih povezati z določenimi poklici. Na 
tretji postaji (Pariz) so parlamentarci poklice razvrščali v 
poklicne družine. Oblikovali so tudi lastno karierno srce 
in izluščili poklic, ki bi ga radi opravljali. Potem je sledila 
delavnica Berlin. Tam so preko igre activity poklicev 
spoznavali različne poklice. Na postaji Rim so ugotavljali, 

ŠOLA

29. novembra smo z učenci 4. in 5. razreda izvedli 
kulturni dan. Odpeljali smo se v Ljubljano. V SNG 
Drama smo si ogledali čudovito predstavo – Peter 
Klepec. Z navdušenjem smo spremljali dogajanje na 
odru in igralce nagradili z močnim in dolgim aplavzom. 
Sledil je obisk Slovenskega šolskega muzeja. 

Učenci so vedeli, da jih v stari šoli čakata stroga 
disciplina ter ura lepopisa in nekateri so kar malo s 
strahom prestopili prag stare šole. V učilnici pri resni in 
strogi gospodični učiteljici so se vsi učenci trudili in se 
tudi preizkusili v pisanju s peresnikom. Vodička nas je 
po uri lepopisa vodila še po razstavi in nas seznanila z 
zgodovino šolstva pri nas. 

ZANIMIV KULTURNI DAN

katere vrednote so pomembne za opravljanje določenega 
poklica. 
Po koncu delavnic so v vsaki skupini izbrali finalista. 
Izbranci so se za konec pomerili v zabavni igri. Povezati 
so morali tri različne poklice, ki naj bi skupaj opravili neko 
delo. Žirija je kandidatom dodelila ocene in tako so dobili 
dva predstavnika kot zastopnika kočevskih šol na regijskem 
parlamentu v Novem mestu. Potoškim parlamentarkam je 
bilo poleg novega znanja pomembno tudi, da so spoznale 
učence in učenke iz sosednjih šol, s katerimi so si izmenjale 
izkušnje.

Darja Lavrič

Sledil je še sprehod po Cankarjevem domu, kjer je 
potekal knjižni sejem. Učenci so se z zanimanjem 
ustavljali ob stojnicah, si ogledovali knjige in jih tudi 
kupovali. Nagovoril nas je tudi slovenski pisatelj Primož 
Suhodolčan. Polni prijetnih vtisov in dobre volje smo se 
v popoldanskih urah vrnili v Loški Potok.

 Helena Nosan in Renata Peterlin
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ŠOLA

Kako daleč se zdi september leta 2019, ko smo učenci 
in učitelji polni elana začeli novo šolsko leto! Učenci z 
na novo zavitimi zvezki in učbeniki, polnimi pušicami 
raznovrstnih pisal ter z obljubami in željami po uspehu. 
Učitelji z obsežnimi pripravami, razčlenjevanjem učnih 
načrtov ter načrtovanjem pouka in številnih drugih 
dodatnih dejavnosti in obveznosti. 

V skrbi za čim bogatejše kulturno življenje in 
udejstvovanje šole na področju kulture so se kresali 
načrti in zamisli, kako se bomo pripravljali na 
tekmovanja, s čim se bomo v okviru gledališke dejavnosti 
pokazali na odru sovrstnikom in širši javnosti, katere 
vzgojno-izobraževalne cilje bomo uresničili v obiskanih 
kulturnih ustanovah in katere kulturne vsebine naj 
izberemo, da bodo za učence kar se da koristne in hkrati 
zanimive, kako bomo izvedli kompleksne projekte s 
področja branja itd. In seveda, naš cilj je bil tudi, da bo 
šola delovala kot družina, v kateri se bo vsakdo počutil 
sprejetega, varnega in bo lahko razvijal svoje potenciale. 

Veliko teh načrtov smo uresničili, kar precej pa nam jih 
je odpihnil koronavirus. Tako se zdaj, ob koncu leta, 
pravzaprav najpogosteje spominjamo samo časa od 
sredine marca naprej, ko je naše življenje in šolsko delo 
pred računalniškimi zasloni valovalo med strahom in 
upanjem, negotovostjo in optimizmom, skrbmi in vero 

v dober konec. Pa 
vendar se ob pogledu 
nazaj znova zasvetijo 
nekateri posebni 
dogodki, ki so poleg 
rednega pouka in 
utečenih dejavnosti 
to čudno in posebno 
šolsko leto naredili 
zanimivejše in vredno 
spomina. 

Tako smo že 10. 
septembra za učence od 6. do 9. razreda pripravili 
kulturni dan. Z dvema avtobusoma smo se najprej 
odpeljali na Rašico. Ogledali smo si lepo urejeno 
Trubarjevo domačijo z mlinom in žago. Kustosinja nam 
je v spominski sobi zanimivo približala čas Primoža 
Trubarja ter nam predstavila njegovo življenje, delo in 
pomen za Slovence. Nato pa nas je čakala še zanimiva 
knjigoveška delavnica. Gospa nam je predstavila prvo 
Trubarjevo knjigo, način tiskarske stave prvih tiskanih 
knjig, pisalne pripomočke v Trubarjevem času, nošo 16. 
stoletja, nazorno nam je prikazala tudi ročno izdelavo 
knjige in še kaj. Pogumna Lovro in Kevin pa sta se kot 
pisarja preizkusila v pisanju z gosjim peresom. 

Bogatejši za številna spoznanja smo se odpeljali v 
Ljubljano, kjer smo si v operni hiši ogledali opero 
Prodana nevesta. V ložah 1. reda smo dve uri in 45 minut 
vsrkavali lepoto in moč solističnega in zborovskega 

opernega petja, orkestra ter igre in plesa na odru ter 
občudovali tudi bogato sceno in kostume. 

Za razumevanje besedila je bilo seveda poskrbljeno, saj 
je bila cela predstava podprta z nadnapisi nad odrom. 
Ko se je spustil zastor, se je operna dvorana kar tresla od 
močnega aplavza in navdušenja, ki so ga naši in učenci 
drugih prisotnih šol namenili nastopajočim. Večini naših 
učencev je bila operna predstava zelo všeč, posameznim 
učencem ne, nekateri so pogrešali vsaj kakšen manjši 
govorjeni del, »da ne bi čisto cele predstave peli«. Prav 
vsi pa so opero kot glasbeno zvrst ocenili kot zahtevno, 
lepo umetnost, ki jo spoštujejo in cenijo. S tem pa je bil 
naš cilj dosežen. 

LETO, DRUGAČNO OD DRUGIH

Nekaj mnenj učencev o kulturnem dnevu:
Kulturni dan mi je bil zelo všeč, predvsem pa operna 
predstava, ki je bila zelo zanimiva in napeta in se je na koncu 
srečno končala. Ta dan mi bo za vedno ostal v spominu, saj 
je bilo res pravo doživetje. (Ines L.)
Najbolj všeč mi je bil ogled operne predstave. To je bil moj 
prvi ogled opere, za katerega mi ni žal. (Erika)
Na tem kulturnem dnevu mi je bila najbolj všeč opera, 
saj smo slišali, česa vsega je zmožen človeški glas. Vsi, ki 
so nastopali, so zelo nadarjeni, najbolj pa so mi bili všeč 
plesalci. Le malo predolga se mi je zdela. (Zala)
Kulturni dan mi je bil všeč, saj sem izvedela veliko novega 
o Trubarju, pa tudi ker sem bila prvič v operi. Ob koncu 
predstave smo igralcem čestitali z aplavzom. (Ida)
Opera se mi ni zdela preveč zanimiva, presenetili pa so 
me močni glasovi opernih pevcev in tudi to, da je operna 
dvorana tako majhna, saj sem si predstavljal, da je večja. 
(Domen)
Operna predstava mi je bila všeč, še posebej operni zbor in 
plesalci. (Nina)
V operi mi je bilo všeč, ker so vse igrali in peli v živo, tudi 
orkester, ki se ga je videlo pod odrom. Predstava mi je bila 
zelo všeč. (Ines K.)
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Na Trubarjevi domačiji je bil najzanimivejši prikaz, kako 
so včasih naredili knjigo. Predstava v operi mi ni bila ravno 
všeč, ker mi ta zvrst glasbe ni všeč. Vseeno pa se mi zdi 
zanimivo, da sem si ogledala nekaj novega. (Maša)
V operi je bilo dobro, na trenutke malo dolgočasno, ampak 
na koncu lahko rečem, da mi je bilo všeč, saj sem prvič 
gledala operno predstavo. (Žana)
Na Trubarjevi domačiji mi je bilo všeč, ko je gospa pokazala, 
kako so včasih tiskali knjige, in ko smo bili v žagi. V operi mi 
na začetku ni bilo nič jasno, a ko se je zgodba nadaljevala, je 
bilo zanimivo. (Nik)
Všeč mi je bil ogled Trubarjeve domačije, ker sem pisal z 
gosjim peresom in bil oblečen v dolg siv plašč. V operi so mi 
bile všeč poslikave po zidovih in da smo sedeli na balkonih, 
sama predstava pa mi ni bila preveč všeč. (Lovro)
Najbolj všeč mi je bilo v operi, saj imam rada glasbo. 
Zanimivo je bilo, kako je orkester usklajeno igral in kako so 
pevci dosegli svoje najvišje tone. (Hana)
Všeč mi je bilo, da smo si na Trubarjevi domačiji ogledali 
žago in mlin. Zanimivo mi je bilo tudi, ko smo gledali 
izdelavo knjige. Ko pa smo poslušali opero, so me bolela 
ušesa. (Vid)
Zadnji novembrski teden je vedno rezerviran za največjo 
knjižno prireditev pri nas, Slovenski knjižni sejem. Z učenci 
od 6. do 9. razreda, ki so vsa leta doslej brali za Bralno 
značko, smo se ga udeležili v popoldanskem času v petek, 
29. 11. Obisk Založbe Mladinska knjiga, ki je vsakega 
učenca nagradila z izvodom PIL-a in knjižno kazalko, 
sprehod med stojnicami, polnimi raznovrstnih knjig, 
postanek ob tem in onem odru, kjer je nastopil kak znani 
slovenski kulturni ustvarjalec … preprosto uživanje med 
bogastvom pisane besede. Kot mentorico pa me kar malo 
žalosti, da se to uživanje le pri redkih učencih prenese na 
uživanje ob lastnem branju in se ljubezen do knjige kljub 

takšnim prijetnim 
doživetjem in 
različnim drugim 
vzpodbudam ne 
prime vsakdana 
učencev. Vedno 
manj je pravih 
knjižnih moljev, 
takšnih, ki bi se 
ravnali po besedah 
m l a d i n s k e g a 
pisatelja Primoža 

Suhodolčana, ki pravi: »Knjiga mora postati vsakodnevni 
predmet v našem življenju. Kot hladilnik, zobna ščetka ali 
čevelj. Kaj moram že danes narediti? Aja, jedel bom, zobe 
si bom umil in knjigo bom bral.« 

Na večer našega obiska knjižnega sejma so se v Ljubljani 
prižgale praznične luči, ki so tudi vsem nam, ki smo se 
udeležili prižiga, pričarale čaroben korak v praznični 
december. Ta je kar hitro poskočil v novo leto in januarja 
so tekle priprave na prireditev v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika. A gripa je tako stegovala kremplje 
med učenci, da je bila proslava izvedena šele 5. marca, 

skoraj tik preden je novi koronavirus za več kot dva 
meseca tesno zaprl šolska vrata. 

Tako smo v spomladanskem času ostali brez 
marsikaterega prijetnega kulturnega doživetja. Pa 
vendarle lahko zatrdimo, da kultura v tem času ni čisto 
umolknila. Tako kot so založbe z odprtjem dostopa 
do vseh elektronskih in interaktivnih šolskih gradiv 
pomagale pri pouku na daljavo, so se tudi številne 
kulturne ustanove zavedale, da učenci in učitelji bolj kot 
kdaj drugič potrebujemo kulturne vsebine, do katerih 
bi lahko dostopali od doma, strnile so svoje vrste in 
ponudile vsaj delček svojih ustvarjalnih dosežkov preko 
računalnika. Društvo Bralna značka je pošiljalo prijazna 
obvestila, izvirne poslanice predsednika Marka Kravosa, 
ob dnevih slovenske knjige je šolarje nagovoril Boštjan 
Gorenc Pižama itd. Slovenska gledališča so poslala 
spletne povezave do nekaterih mladinskih predstav, ki 
so si jih učenci lahko ogledali v času šolanja na daljavo. 
Lutkovno gledališče Ljubljana je pripravilo lutkovno 
delavnico – lutkalnico, v kateri je prikazalo postopke 
izdelovanja različnih lutk, in tako smo se pridružili tudi 
mi in ustvarjali. Nastale so prav krasne lutke, ki so, če že 
niso povezovale učencev pri gledališki dejavnosti v šoli, 
marsikje povezovale družinske člane. Luka je svojega 
dvornega norčka iz igre Modra vrtnica za princesko vsak 
dan po malem izdeloval s svojimi sestrami.  

Ob vrnitvi v šolo smo skočili v drveči zadnji vagon 
šolskega leta in se trudili čim uspešneje zaključiti. 
Zavedamo se, da nam je epidemija marsikaj vzela, 
čeprav nas je tudi marsičesa naučila. A še prehitro bo tu 
naslednji september in kolo se bo začelo znova vrteti.

Bogdana Mohar
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Lahko rečem, da v pesmi pesnice Anice Perpar z naslovom 
Knjige najdemo življenjske resnice o knjigi in bralcih 
vseh generacij. Da pa vzljubimo knjige in branje, je zelo 
pomembno, da začnemo z vzgojo ljubezni do knjig že v 
zelo zgodnjem otroštvu.

Albert Einstein je dejal: »Če želimo imeti pametne otroke, 
jim berimo pravljice, in če bi želeli imeti še bolj pametne 
otroke, jim berimo še več pravljic.« Zavedati se moramo, 
da pri nadaljnjem izobraževanju samo dobro branje in 
razumevanje prebranega pomeni tudi uspešno učenje in 
uspešno pot v odraslo življenje.

RAZSTAVA STARIH KNJIG Z NASLOVOM »IŠČEMO NAJSTAREJŠO KNJIGO«
KNJIGA IN BRANJE KOT VREDNOTA – NEKOČ IN DANES

Branje je zelo pomembno, saj nas spremlja na vsakem 
koraku. Branja se začnemo učiti že pred vstopom v šolo 
in je pomembno za nadaljnje učenje in učno uspešnost. 
Dobro usvojena tehnika branja pomeni tudi lažje učenje. 
Na šolah je opaziti, da večina učencev vse manj bere, 
nekatere pa motivira k branju kakšna nagrada, kot na 
primer branje knjig za bralno značko. Takšna oblika 
motivacije ima kratkotrajen učinek, zato je pomembno, da 
bi učenci razumeli pravi pomen branja knjig in začeli uživati 
v branju zaradi lastnega zanimanja in radovednosti. Za 
spodbujanje branja so odgovorni tako vzgojitelji in učitelji 
kot tudi starši, ki so na prvem mestu in imajo ključno vlogo 
pri razvoju uspešnega bralca, saj če oni nimajo pozitivnega 
odnosa do branja, ga tudi otrok ne bo imel. Pravi odnos do 
branja otrok lahko spozna v domačem okolju, če ima okrog 
sebe starše, stare starše, sorojence, ki uživajo v branju, ki z 
navdušenjem pripovedujejo o prebranih knjigah, ki branje 
knjig doživljajo tudi čustveno, tako s smehom kot z jezo ali 
celo z jokom. Pri družinskem branju sta dragocena toplina 
in zaupanje, ki krepita čustvene vezi. Otroci kasneje lažje 
berejo, če so jim starši brali v prvih treh letih življenja. 

Knjige

Knjige so kakor ljudje,
najprej jih gledaš od zunaj,
a šele vsebina ti nekaj pove.

Nekatere knjige bereš s težavo,
a druge požiraš do konca

kakor za stavo.

Marsikatera se z naslovom baha,
njena vsebina pa je dolgočasna,
da se ti pogosto še brati ne da.

Če ti knjiga k srcu prirase,
jo prebiraš vse življenje,

in v njej
kakšna neodkrita skrivnost

gradi med vama
prijateljstva most.

Knjiga se tudi postara 
kakor ljudje:

čim bolj so scefrane platnice,
tem zanimivejšo zgodbo

nam pripoveduje njeno srce.
(Anica Perpar)

Učitelji in strokovni delavci na področju bralne kulture 
ugotavljajo, da se izgubljajo vrednote branja in vrednote do 
knjig samih, zato smo z razstavo starih knjig, ki smo jo na 
šoli pripravili za letošnji slovenski kulturni praznik, želeli 
izpostaviti in prikazati tudi pomen knjig in branja skozi 
različna zgodovinska obdobja.  

Pri razstavi smo sodelovali (lahko bi rekli tudi »iskali 
stare knjige«) nekateri učitelji in učenci naše šole. Učenci 
verjetno ob pomoči staršev, babic in dedkov. Aktivna 
vključenost učencev se je izkazala za zelo dobrodošlo, kar se 
je pokazalo predvsem pri zbiranju starih knjig, pri izpeljavi 
pedagoških ur in ogledu razstave vseh učencev. Stare knjige 
so si ogledali tudi otroci iz vrtca in tudi zunanji obiskovalci, 
ki jih je bilo največ po prireditvi v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika, ki smo jo zaradi epidemije gripe na 
šoli izvedli v začetku meseca marca.  
Stare knjige na razstavi so bile predstavljene v devetih 
kronoloških sklopih, in sicer od leta 1844 do leta 2000. 
Ta razvrstitev je nastala naključno, glede na zbrane knjige 
za razstavo. Sklop najstarejših knjig je zajemal čas od 
leta 1844 do leta 1900. Letnico izdaje 1844 je imela 
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najstarejša razstavljena 
knjiga »Friderik Baraga, 
misijonar v Ameriki«. 
Zanimive so bile tudi 
»Kuharske bukve« iz leta 
1861, zbirka pesmi »Pesni 
Valentina Vodnika« iz leta 
1891, Domači zdravnik iz 
leta 1861 in večje število 
molitvenikov, nekateri 
tudi še v latinskem jeziku. 

Vsako obdobje je ponudilo kakšno 
posebno knjigo, ki je obiskovalce še 
bolj pritegnila, kot je bila na primer 
leta 1941 v Ameriki natisnjena 
knjiga v slovenskem jeziku, pa 
časopisi, ki so jih brali Potočani o 
delu na kmetiji, »Naša vas«, drobni 
zvezki za otroke s pesmicami in 
pravljicami »Vrtec«, prvi izvodi 
revije »Ciciban«, veliko poučnih 
in vzgojnih knjig za starše in učitelje 
ter številne leposlovne knjige, 
tako za starejše kot tudi mlajše 
generacije. Nekaj posebnega so bile 
»doma nastale knjige«, zgodbe, 
izrezane iz takratnih časopisov, 

povezane v knjigo. Ena izmed njih je bila tudi od moje 
babice in ima zame še posebno vrednost. Babica je imela 
številno družino in s tako izdelano knjigo je na skromen 
način pokazala pozitiven odnos branja in izobraževanja. 
Tudi meni. 

Opazila sem, da so obiskovalci razstavo oziroma stare knjige 
dojemali na različne načine; nekateri so jih prepoznali 
kot bogato kulturno dediščino, spet drugi so v njih našli 
sentimentalno vrednost, ne gre pa prezreti tudi dejstva, da 
so bile za nekatere tudi samo »stare knjige«.
Po ogledu razstave so učenci iz nekaterih razredov v kratkih 
povedih zapisali svoje vtise o razstavi:
�■ Moje mnenje je, da so stare knjige pomembne, saj je 

prav, da vemo, kakšne knjige so brali naši predniki. Vse 
knjige se mi zdijo enako pomembne.
�■ Veliko knjig je krščanskih. Pomembno se mi zdi, da jih 

še ohranjajo in skrbijo zanje. Vesel sem, da sem bil priča 
vsem tem knjigam.
�■ Najbolj všeč mi je bil del razstave od leta 1930 do 1940. 

Stare knjige so mi pomembne, saj ohranjajo zgodovino 
naših prednikov.
�■ Zdi se mi, da so najbolj pomembne knjige na razstavi 

iz obdobja 1844–1900. Pomembno je, da se ohranjajo 
tako stare knjige, je pa tudi zanimivo, da so se sploh 
našle in ohranile. Pomembne pa so seveda knjige tudi iz 
drugih obdobij. Razstava mi je bila zelo všeč.
�■ Najbolj se mi je zdelo zanimivo obdobje knjig iz 1. 

svetovne vojne. Na razstavi je bilo teh knjig manj, so bile 
pa bolj zanimive. Mislim, da so stare knjige pomembne, 
ker se iz njih veliko naučimo.
�■ Najbolj všeč mi je bilo najstarejše obdobje, 1844–1900, 

saj so knjige pomembne za kulturo, ker iz njih vidimo, 
kako se je razvijal tisk skozi čas. Zanimivo je videti, kako 
so nekatere knjige ohranjene. Knjige, ki so jih takrat 
tiskali, so bile predvsem praktičnega pomena.
�■ Presenetilo me je, da je ohranjenih tako veliko starih 

knjig. Najbolj mi je bila všeč knjiga, ki je prišla v Loški 
Potok iz Amerike.
�■ Mislim, da je zelo pomembno, da imamo tako stare 

knjige, saj so zelo dragocene. Najbolj so se mi zdele 
zanimive najstarejše iz leta 1844, saj lahko vidimo, kaj so 
včasih brali in kako molili.
�■ Ogledala sem si knjigo iz leta 1920. V njej so bile 

zapisane različne pesmi in kratke zgodbe. Med njimi je 
bila tudi Prešernova Zdravljica. Razstava je zanimiva. 
Spoznala sem, kakšne knjige so imeli včasih.
�■ Mislim, da so knjige zelo pomembne za ljudi. Brez njih 

ne bi poznali zgodovine. Vse razstavljene knjige so bile 
zanimive, najljubša knjiga pa mi je bil prvi natis knjige 
Moj prijatelj Piki Jakob.

Učenci so knjige radi primerjali z današnjimi. Ugotovili so, da 
se razlikujejo v več segmentih – drugačne platnice in papir, 
spremenila sta se tudi pisava in jezik, pri čemer gre izpostaviti 
predvsem uporabo latinščine (v molitvenikih) in bohoričice 
v nekaterih knjižnih delih, pogosto so opazili tudi začetne 
inicialke (okrašene prve črke na začetku poglavja), ki jih 
danes zelo redko še vidimo in so bile pravo umetniško delo, 
ugotovili pa so tudi, da je bila vsebina knjig pogojena s časom, 
v katerem so nastajale. Z zanimanjem so ugotavljali tudi, 
kako sta se spreminjala tisk in uporaba barvnega gradiva, saj 
je predvsem v mlajših knjižnih delih opaziti, kako vizualni 
izgled dopolnjuje besedila in jih na tak način še bolj približa 
bralcu.
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V šolskem letu, ki ga zaključujemo, se je v okviru 
naravoslovnih predmetov zelo veliko dogajalo. S 
sedmošolci smo se v januarju na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani udeležili eksperimentalnih delavnic na 
temo voda. Učenci so se spoznavali z različnimi 
eksperimentalnimi postopki in delom v laboratoriju. 
Na preprostih poskusih so spoznali, katere elemente oz. 
spojine vsebujejo različni vzorci vode iz naše okolice.

V marcu smo z 
osmošolkami, ki 
obiskujejo izbirni 
predmet rastline in 
človek, obiskali potoško 
lekarno. Prijazna 
magistra farmacije je 
učenkam pokazala 
različna zdravila in 
prehranska dopolnila, 
ki jih v lekarni lahko 
dobimo brez recepta. 
Spoznali smo, kako je 
lekarna organizirana, 
in magistra nam je 
demonstrativno izdelala 
ognjičevo mazilo. Vsaka 
od učenk je dobila tudi 
vzorček za domov.

PESTRO DOGAJANJE PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH

Devetošolci so pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji 
skozi celo šolsko leto spoznavali različne metode 
eksperimentalnega dela, se seznanjali s tem, kako 
ravnamo z odpadnimi kemikalijami in kako se pri delu s 
kemikalijami ustrezno zaščitimo. 

Decembra smo skupaj vlivali mila s simbolom 
čebele, v času dela od doma so vse veščine uporabili 
za eksperimentiranje v domači kuhinji in pripravili 
kemijske koktajle, ugotavljali, zakaj se topla in hladna 
voda ne zmešata, in si očistili srebrnino. 

V šoli smo šolsko leto zaključili in se pripravili na 
poletje z izdelavo balzama za ustnice in losjonom za 
po sončenju. V mesecu juniju smo imeli dogovorjen 
tudi obisk Kemijskega inštituta in eksperimentalne 
delavnice, vendar nobenega od predvidenih obiskov 
zaradi trenutne situacije nismo izvedli.

Tina Klun

Učitelji na naši šoli na različne načine spodbujamo učence 
k pravilnemu odnosu do knjig in branja. Sodelujemo v 
različnih bralnih projektih, kot so: Bralna značka, Rastem 
s knjigo, Beremo skupaj, kjer so k branju povabljene tudi 
družine, v mednarodnem projektu Oktober –  mesec šolskih 
knjižnic, vsako leto z najbolj pridnimi bralci obiščemo 
knjižni sejem v Ljubljani, praznujemo pomembne dneve in 
obletnice, povezane s knjigo in bralno kulturo. Tako imajo 
naši učenci s strani nas učiteljev veliko pozitivne motivacije 
za branje in v šolski knjižnici na izbiro veliko poučnih in 

leposlovnih knjig. 
Upam, da je vsaj kateri izmed učencev po ogledu razstave 
starih knjig dobil bolj pozitivno mišljenje o kulturi branja in 
pomembnosti starih in sodobnih knjig.
Vsem, ki so sodelovali pri pripravi razstave starih knjig 
»Iščemo najstarejšo knjigo«, sem se pismo zahvalila, 
zahvaljujem pa se tudi vsem staršem, dedkom in babicam, 
ki so otrokom pri tem pomagali. Najstarejša knjiga je štela 
častitljivih 176 let.

Marija Montanič
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1. JESENSKI KROS 2019

V petek, 18. 10. 2019, je potekal tradicionalni jesenski 
kros osnovnih šol. Na štartni listi je bilo kar 539 učencev 
iz 9 osnovnih šol (Šmarje - Sap, Dobrepolje, Velike 
Lašče, Brinje Grosuplje, Sodražica, Nova vas, Brezovica, 
Fara in domača OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok). 
Naši učenci so se odlično odrezali in osvojili 6 medalj. 
3. mesto v svoji kategoriji so osvojili Mark Babšek, 
Gaja Starc in Miha Bambič, 2. mesto Miha Križ in Neža 
Levstik, 1. mesto pa Tjaša Mišič.

ŠPORTNA TEKMOVANJA IN DOGODKI

2. MEDOBČINSKO IN PODROČNO 
TEKMOVANJE V NOGOMETU

V Kočevju je 22. 11. 2019 potekalo medobčinsko 
prvenstvo v nogometu za dečke, letnika 2005 in mlajše. 
V konkurenci osnovnih šol iz občin Loški Potok, 
Sodražica, Ribnica in Kočevje smo osvojili 1. mesto in 
se uvrstili na področno tekmovanje. Iskrene čestitke 
fantom, saj je to za našo šolo s tako malo učenci ponovno 
izreden uspeh. Na področnem tekmovanju smo nato 
dosegli uvrstitev med 4. in 6. mestom.

3. SVETOVNI POKAL V BIATLONU NA 
POKLJUKI

Drugo leto zapored smo se z učenci v okviru športnega 
dne odpravili na ogled svetovnega pokala v biatlonu 
na Pokljuki. Poleg samega tekmovanja so na prizorišču 

potekali tudi nastopi različnih glasbenikov, otroke 
so zabavali animatorji, potekale so različne nagradne 
igre, prodajalci pa so ponujali tudi zanimive navijaške 
rekvizite. Učenci so navijali za tekmovalce ter uživali v 
prelepem in sončnem zimskem dnevu. 

 Jani Mihelič
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Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen 
osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in njihovim mentorjem. 
Letos poteka jubilejna sezona. Osnovnošolce že 50 let 
z zanimivimi temami in šaljivim pristopom spodbuja k 
odkrivanju novih znanj. 
Točno na kulturni dan, 8. februarja 1968, je v Pionirskem 
listu začela izhajati Vesela šola, potem je bila dve leti 
prekinjena in od leta 1970 uspešno poteka še danes. 
Naslednika Pionirskega lista sta današnji reviji PIL in PIL 
PLUS. Pobudnik tekmovanja je bil pedagog Ivan Bizjak, ki 
je v Pionirskem listu uvedel kviz znanja in prav iz njegove 
privlačnosti je začela izhajati Vesela šola. Prva je nosila 
naslov »Kje so se rodili slovenski pesniki in pisatelji« in 
ni bila tako obsežna, kot je danes. Naslednje teme so bile 
zelo raznovrstne in razdeljene po razredih in dolga leta 
pripravljene po učnih načrtih. V teh letih je tako Vesela 
šola večkrat doživela vsebinske, oblikovne in tudi uredniške 
spremembe. Tudi tisk je postal za učence vedno bolj 
privlačen. Od prvotnega črno-belega tiska je Vesela šola leta 
1990 začela izhajati v dvobarvni obliki, deset let kasneje, 
leta 2000, že barvno, od leta 2012 pa je tudi v digitalizirani 
obliki.
Tisti, ki ste v šolskih klopeh spoznali Veselo šolo, se verjetno 
spomnite tudi maskot Vesele šole »Pepeta Napaka« 
ilustratorja Boža Kosa ter »Smrklje in Smrkavca« Bineta 
Roglja. Trenutno pa veselošolce na spletnih straneh Vesele 
šole spodbujata kužka »Pepca in Šnofi«. Danes izhaja 
posodobljena Vesela šola kot posebna priloga revije Pil 
in s svojim spletnim portalom. Spletno mesto Vesele šole 
ponuja naloge iz aktualnih tem v obliki učnih poti za lažjo in 
težjo stopnjo. S svojimi skupinami v e-socialnih omrežjih, 
kot je Facebook, naj bi doseglo tudi tiste mlade, ki niso 
naročniki revij. 
Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko 
udeležijo vsi učenci, tudi tisti v prilagojenem programu. 
Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na 
hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so 
vezane na aktualne teme današnjega časa – lahko gre 
za obeleževanje posebnih dogodkov ali za preprosto 
dopolnjevanje znanja s področij težje razumljivih tem. Teme 
so lahko povezane z učnimi načrti predmetov osnovne 
šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanile tudi s 
takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso 
predvidene. Vesela šola zaokrožuje tematske niti s šolskim 
in zaključnim, državnim tekmovanjem.
V reviji Pil je vsak mesec od septembra do junija v posebni 
prilogi objavljena veselošolska vsebina z izbrano temo. 
Teme so izbrane tako, da šolsko snov poglabljajo, hkrati pa 
jo nadgrajujejo, širijo in bogatijo. Izbrano temo spremljajo 
naloge, uganke, preizkusi znanja, raziskovalne naloge 
… Rešeni preizkusi znanja lahko veselošolcem z malo 
sreče prinesejo lepe nagrade. S sodelovanjem v Veseli šoli 
učenci spoznavajo različna zanimiva področja človekovega 
delovanja ter svet narave in družbe: spoznavajo različne 
pomembne ljudi in organizacije, se seznanjajo s koristnimi 
spletnimi stranmi, se urijo v angleščini in nemščini, 
brusijo svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja, 
predvsem pa širijo svoje znanje.

Tudi na naši šoli učenci vsako leto dopolnjujejo svoje znanje 
z novimi temami Vesele šole in osvojeno znanje najprej 
pokažejo na šolskem tekmovanju, ki je vedno v začetku 
meseca marca. Najuspešnejši pa nadaljujejo s tekmovanjem 
še na državnem nivoju. Na šolskem tekmovanju najbolje 
uvrščeni tekmovalci posameznih razredov dobijo bronasta 
priznanja, na državnem tekmovanju pa srebrna in zlata 
priznanja. Vsako leto so na državno tekmovanje uvrščeni 
tudi učenci naše šole, kjer so vedno prejeli srebrna priznanja.

50 LET TEKMOVANJA V ZNANJU VESELE ŠOLE

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli tekmovalo 20 
učenk od 4. do 9. razreda. Učenke so raziskovale in širile 
svoje znanje v prostih urah po pouku v šolski knjižnici in 
računalniški učilnici. Pred pričetkom šolskega tekmovanja, 
ki je bilo letos 11. marca, je vsem tekmovalkam uredništvo 
Vesele šole podelilo 
pohvale za sodelovanje 
na tekmovanju. 
Bronasta priznanja pa so 
prejele učenke: ANIKA 
CAR, 4. razred, JERCA 
LAVRIČ, 5. razred, 
GAJA STARC, 7. 
razred, KAJA LAVRIČ, 
8. razred, ter LOTI 
DEBELJAK in NADJA 
KOŠMRLJ iz 9. razreda. 
Po predlogu DMFA 
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ŠOLA

Slovenije sta bili za državno tekmovanje, ki naj bi bilo 8. 
aprila, izbrani GAJA STARC in KAJA LAVRIČ. 

Zaradi trenutne situacije v državi klasičnega državnega 
tekmovanja ni bilo, je pa bilo pod naslovom Dokaži znanje 
v nekoliko prilagojeni obliki in pod drugačnimi pogoji v 
četrtek, 11. junija, kjer je našo šolo zastopala učenka 7. 
razreda Gaja Starc. Najboljši tekmovalci v znanju Vesele 
šole vseh slovenskih šol bodo povabljeni na praznovanje 50. 
obletnice Vesele šole, ki bo 27. septembra 2020 v Ljubljani.
Učenci tekmujejo torej zato, da trenirajo možgane in se 
na zabaven način naučijo več! Če zraven dobijo še kakšno 
nagrado za trud, pa jim je motivacija za nadaljnje učenje in 
raziskovanje. Je pa odvisno od posameznika, koliko truda 
vloži v delo. 
Verjamem, da učenci v veselošolskih temah dobijo veliko 
novega znanja, ki ga bodo lahko uporabili pri pouku in v 
življenju. Verjamem tudi zato, ker se pri pripravah na delo 
z učenci tudi sama velikokrat naučim kaj novega oziroma 
poglabljam svoje znanje, zato se vedno veselim naših 
srečanj.

Marija Montanič
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»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!« je že znani 
slogan poletavcev – poletnih bralcev!
V Knjižnici Miklova hiša se letos že šesto leto zapored 
pridružujemo bralni akciji, ki je namenjena otrokom, starim 
od sedem do dvanajst let. V času počitnic ponovno vabimo 
tako začetnike kot že uveljavljene bralce k branju česar koli 
po lastni izbiri (knjig, stripov, revij, turističnih vodnikov 
itd.), pomembno je le, da berejo trideset dni po pol ure na 
dan. Na ta način bodo krepili bralne navade, utrjevali branje 
in odkrivali čudoviti svet pisane besede. Otroci, ki želijo 
sodelovati in se z oddanim bralnim seznamom uvrstiti 
med kandidate za žreb privlačnih nagrad, naj se oglasijo 
v knjižnici v Ribnici, Sodražici ali Loškem Potoku ali pa 
na spletni strani www.miklovahisa.si poiščejo zgibanko 
z bralnim seznamom, v katerega bodo med poletnimi 
počitnicami vpisovali, kar bodo prebrali. 
Seznam oddajte do 10. septembra v svoji knjižnici ali ga 
pošljite na naslov: Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 
21, 1310 Ribnica, »za Poletavce«. Izpolnjen seznam in 
svoje podatke lahko pošljete tudi na e-naslov: poletavci@
miklovahisa.si. Z 10. junijem je začela delovati skupna 
spletna stran www.poletavci.si, kjer so dostopne vse 
informacije o Poletavcih ter bralni namigi. Projektu se 
lahko pridružijo otroci, ki obiskujejo Knjižnico Miklova 
hiša: članstvo je za otroke do osemnajstega leta brezplačno! 
Projekt traja od 10. junija do 10. septembra 2020. 
Zaradi trenutnih razmer je sama izvedba zaključne 
prireditve vprašljiva. Vsi sodelujoči otroci pa bodo proti 
koncu meseca septembra prejeli priznanje in majico 
Poletavci – poletni bralci. Izžrebali bomo tudi glavno 
nagrado.
Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in delno 
nacionalni projekt, katerega nosilka je Mestna knjižnica 
Ljubljana. Prejel je priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 
za izjemne dosežke na področju promocije mladinske 

književnosti in branja. Poletite to poletje ponovno na krilih 
besed in postanite poletavci – poletni bralci!

Domen Češarek
Knjižnica Miklova hiša Ribnica

PRIDRUŽITE SE POLETAVCEM – POLETNIM BRALCEM!
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VRTEC

JASNO POSTAVLJANJE MEJ IN KONSTRUKTIVNA 
KRITIKA

Razvojno obdobje otroštva je pomemben del življenja, 
saj so otroci v tem času odvisni od odraslih, učijo se 
različnih spretnosti in znanj, razvijajo samostojnost 
in se učijo socialnih veščin oz. življenja v družbi. Pri 
tem pa je zelo pomembno, da imajo podporno okolje, 
ki ga v prvi vrsti sprejema takšnega, kot je, mu nudi 
oporo in spodbuja njegova močna področja. Prav zato 
smo odrasli pomembne osebe v otrokovem življenju 
in imamo veliko odgovornost pri vzgoji naših otrok. 
Pomembni odrasli so v prvi vrsti otrokovi starši, babice, 
dedki, ožje okolje ter vzgojiteljice, učitelji, pedagogi in 
drugi strokovni delavci, ki so v stiku z otroki. 
Prva leta otrokovega življenja so izredno pomembna, 
saj je otrok v tem času najbolj ranljiv, zelo dojemljiv, iz 
okolice sprejema praktično vse. Do približno 6.–7. leta 
se izoblikuje njegova osebnost. Izkušnje v prvih letih 
življenja so temelj za nadaljnje življenje. Zato se mi zdi 
pomembno, da smo do otroka spoštljivi, iskreni in mu 
jasno postavljamo meje. 
Pri postavljanju meja je pomembno, da potrdimo 
otrokova čustva in občutke (npr.: Razumem te. Vem, da 
si to močno želiš. Vem, da si jezen. Lahko si žalosten.), 
hkrati pa mu jasno povemo, kaj želimo, zahtevamo, 
kakšna so pravila, kaj sme, česa ne sme (npr.: Moj 
odgovor je ne. Nočem, da tako govoriš. Ne dovolim 
sladkarij pred kosilom.). Torej, pomembno je, da meje 
postavimo na spoštljiv in sočuten način, brez groženj in 
ustrahovanja.

»KOTIČEK Z NASVETI O VZGOJI NAŠIH OTROK«
Pri izražanju kritike je pomembno, da uporabljamo 
tako imenovana »JAZ-SPOROČILA« (npr.: Meni to 
vedenje ni všeč. Želim, da takoj pospraviš svojo sobo. 
Ne dovolim, da tepeš bratca.). S tem se osredotočimo 
na njegovo VEDENJE in ga NE KRITIZIRAMO KOT 
OSEBO (npr.: Nikoli nič prav ne narediš! Neumen si! 
Len si! S teboj ne bo nikoli nič! Nesramen si!). Če bomo 
otroka nenehno kritizirali, ga poniževali, ustrahovali, mu 
zbujali občutek krivde, da ni dovolj dober, bomo zasadili 
v njegov vrednostni sistem, da ni dovolj dober kot 
OSEBA. Otrok bo ponotranjil, da je npr. slab, da nikoli 
nič ne naredi dovolj dobro, da ni dovolj pameten itd., in 
v skladu s tem bo tudi deloval ali pa bo iskal potrditve 
v zunanjem okolju, najverjetneje na neprimeren način. 
Tak otrok bo imel lahko tudi kasneje v življenju težave 
s slabo samopodobo in nizko samozavestjo, možno je, 
da bo to izražal z neprimernim oz. motečim vedenjem, 
neupoštevanjem družbenih pravil.

22

Zelo pomemben je naš ODNOS do otroka, kajti s tem 
lahko vplivamo na njegovo življenje tudi v odrasli dobi. 

Jasno postavljanje mej je nujno, saj otrokom nudi 
občutek varnosti. S konstruktivno kritiko pa se otrok uči 
ceniti in spoštovati tako sebe kot druge.

S tem zapisom sem želela na kratko nanizati le nekaj 
pomembnih stvari v zvezi s postavljanjem meja in 
izražanjem kritike. Vsak otrok je poseben, enkraten in 
pri vsakem moramo tudi začutiti, kaj v danem trenutku 
najbolj potrebuje. Zato je pomembno, da se z otrokom 
vsak dan povezujemo, mu posvetimo svoj čas. Otrok 
naj začuti, da nam je pomemben, da ga spoštujemo in 
imamo radi. Hkrati pa bodimo dosledni v besedah in 
dejanjih ter mu jasno in spoštljivo postavljajmo meje.

Zapisala: Nina Debeljak
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Naš vrtec je zelo lepo vključen v lokalno skupnost, saj 
sodelujemo praktično z vsemi pomembnimi ustanovami, 
društvi, posamezniki, lahko bi rekli, da »dihamo s 
krajem«. Ker se nam zdi populacija starejših prav tako 
pomemben del naše družbe, se tudi na njih spomnimo 
ob kakšnem pomembnem prazniku, kot je pust ali 
materinski dan. Opazili smo, da nas v domu starejših 
občanov prav vsi vedno lepo sprejmejo. Oskrbovanci 
doma se še posebej razveselijo otrok. Takrat se mi zdi, 
da dobijo ponovno iskrice v očeh, naši najmlajši pa 
so ponosni, ker se lahko predstavijo in pokažejo, kaj 

V šolskem letu 2019/2020 
sem v skupini Metulji 
izvajala tako imenovane 
sprostitveno-gibalne urice. 
Enkrat tedensko smo se 
srečali v manjši skupini 
(do največ 10 otrok), 
dejavnosti so potekale od 
30 do 45 minut.
Sprostitveno-gibalne urice 
sem oblikovala na osnovi 

različnih znanj, ki pomagajo otrokom do boljšega počutja, 
krepijo njihovo pozornost in koncentracijo, domišljijo, 
ustvarjalnost. Otroci so ves čas aktivni, z različnimi gibalnimi 
dejavnostmi urijo svoje motorične in koordinacijske 
spretnosti, zavedanje lastnega telesa v prostoru. Dejavnosti 

OTROCI IZ VRTCA NA OBISKU V DOMU STAREJŠIH OBČANOV

SPROSTITVENO-GIBALNE URICE V VRTCU

vse že znajo. Skupaj smo se odločili, da bi tako bila 
naša srečanja pogostejša. In res, enkrat tedensko je šla 
ena skupina vrtčevskih otrok v dom starejših občanov 
na obisk k starostnikom, kjer smo približno eno uro 
preživljali skupni čas. To je potekalo tako, da smo se 
pogovarjali, peli vsem znane pesmi, plesali, skupaj smo 
se igrali družabne igre. Nekateri starostniki so želeli tudi 
pocrkljati otroke in tisti, ki so malo bolj »korajžni«, 
so crkljanje res z veseljem sprejeli. Prijazne strokovne 
delavke doma so nam pokazale tudi prostore in razložile, 
kako stari ljudje preživljajo svoje dneve. 
Mislim, da je bilo zadovoljstvo 
obojestransko, saj nam je čas 
hitro minil, imeli smo se lepo.  
Žal pa smo morali zaradi 
že vsem dobro poznanega 
virusa začasno prekiniti naša 
srečanja. Veselimo se že dni, 
ko se bomo ponovno spet 
videli in skupaj preživljali čas.

so potekale v glavnem 
preko igre, otroci so 
se ob tem zabavali 
in se učili tudi novih 
metod sproščanja in 
obvladovanja različnih 
čustvenih stanj. Manjša 
skupina je nudila 
otrokom prijazno in 
varno okolje, kjer se je 
vsak izmed njih čutil 
varnega in sprejetega 
ter na ta način gradil 
tudi pozitivno samopodobo in samozavest.
Moj namen sprostitveno-gibalnih uric je bil, da otrokom 
ponudim orodja, s katerimi lahko izboljšajo ali krepijo 
določene kvalitete, ki so pomembne predvsem za življenje, 
pa tudi, da pred vstopom v šolo okrepijo sposobnosti, ki 
jih bodo potrebovali kot bodoči šolarji (npr. motoriko, 
pozornost in koncentracijo, kreativnost, socialne veščine 
itd.).
Z otroki smo oblikovali prijetno vzdušje in v največje 
zadovoljstvo mi je občutek, da sem jim ponudila nekaj 
koristnega ter da so ob tem uživali in se imeli lepo.

Zapisala: Nina Debeljak

Zapisala: Nina Debeljak
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Fani Debeljak

ZAČARAN KROG  

Pomlad v poletje je 
prešla,

a ni veselja pravega.
Korona nas je 

ohromila
in ljudi je razdružila. 

Držimo se bolj doma,
čeprav so dovoljena 

druženja.

Stran društva upokojencev
Še vedno smo v skrbeh,

da virus ni v gosteh. 

Ne veš, kdo je prenašalec,
kdo tvoj je darovalec.
Vse je začaran krog,

te nadloge reši nas, ljubi Bog. 

So vavčerje nam obljubili,
da turizem bi okrepili.

Dopust preživeli bi doma,
saj lepot mnogo ima 

Slovenija. 
Odločitev težka bo,

misel na korono prisotna bo. 

Mislila sem, da  bo čas koronavirusa  hitro minil, da bomo 
živeli tako, kot smo bili navajeni, toda stvari so šle čisto 
po drugih poteh. Pravijo, da nikoli ne bo več tako, kot je 
bilo. Da si bomo zapomnili čas pred koronavirusom in po 
njem. Verjetno res. Karantene ni več, v Loškem Potoku 
nismo zabeležili nobenega primera obolelega, kar se mi 
zdi pozitivno in vzpodbudno. Ampak pripravljeni smo 
bili, se držali navodil in priporočil vlade, ostali doma ter 
skrbeli in poskrbeli drug za drugega. Si umivali (in si še 
umivamo) roke ter v javnih prostorih nosili maske, ki 
sedaj niso več nujne, a je nošenje še vedno priporočljivo.

ZAŠČITNE MASKE 
Ko smo ravno pri maskah, naj 
povem, da so naše članice v 
društvu upokojencev pridno 
šivale pralne zaščitne maske. 
Blago in elastiko nam je podarila 
Občina Loški Potok, elastiko 
nam je podarila tudi trgovina 
Katja, pa tudi same članice so 
prispevale material in ostalo 
potrebno za izdelavo. Vsem srčna 
hvala! Hvala vsem članicam, ki 
ste šivale maske, hvala za vaše 

požrtvovalno delo. 

Vse skupaj so naše članice izdelale in podarile več kot 
350 mask, ki so izdelane iz 100-% bombaža, so pralne 
(90° C) in jih lahko likate. 

Želeli smo, da bi bili vsi člani in občani preskrbljeni z 
zaščitnimi maskami, zato smo jih tudi večkrat pozivali, 
da se obrnejo na nas in nas obvestijo, če potrebujejo 
masko. 

OBISK PRI FRANCU JANEŽU
Včasih se zgodi, da nenamerno kakšno stvar pozabim 
omeniti. In tako se je 
zgodilo, da sem v prejšnji 
številki Odmevov pozabila 
omeniti obisk pri našem 
rojaku Francu Janežu. Ker 
sama nisem bila prisotna 
zaradi obveznosti in 
prisotnosti pri razstavi 
v Črnomlju, sem našega 
člana Jaka Bartola prosila, 
da naredi kratek zapis 
o tem srečanju. Jaka je 
zapisal: 
»Po ogledu razstave v 
Kulturnem centru Črnomelj 
sem našim članom predlagal, 
da obiščemo mojega znanca 
in prijatelja Franca Janeža. 
V lepem vremenu smo se 
z avtobusom odpeljali na 
njegov dom, ki je od centra 
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Črnomlja oddaljen 10 minut vožnje.
Ker nas je pričakoval, je bil za srečanje pripravljen. Oblečen 

v brezhibno gozdarsko obleko, 
z zloščenimi gozdarskimi čevlji 
in seveda s klobukom. Najprej 
nas je pogostil z belokranjsko 
pogačo in domačim žganjem. 
Namen našega obiska je 
bil ogled njegovih čudovitih 
lesorezov, reliefov. Pred 25 leti 
se je Franc namreč odločil za 
delo, ki ga z vso vnemo še vedno 

počne, v les je začel upodabljati rastline, ki rastejo okrog 
Mirne gore in v Kočevskem rogu, kjer je pred 60 leti začel 
službovati kot gozdar. Lesoreze dela v trdem hrastovem lesu in 
so nekateri prave umetnine, z več sto urami dela. 
Povabil nas je v svojo delavnico, kjer njegove pridne roke vsak dan 

po nekaj ur ustvarjajo nove 
in nove podobe iz narave. Z 
zanimanjem smo spremljali 
njegovo razlago ob vsakem 
eksponatu, saj je kljub svojim 
85 letom še prava grča in 
dober govornik. Za spomin 
je vsakemu od nas podaril 
lesen križ iz hrastovega lesa, 
z luknjico za vrvico. 
Je pa Franc zelo skromen, 
pravi človek z držo, človek 
z najglobljo dušo do 
sočloveka, posebej tudi do 
narave. Človek, ki ljubi svojo 
domovino, svoj kraj bivanja 
– Črnomelj in posebej svoj 
rojstni kraj – Stari Kot – 
Binkel v naši občini Loški 
Potok. 
Ker vem, da bo naš gostitelj 
prebral ta članek, in ker vem, 

da Odmeve redno prebira: Spoštovani Franc, upokojenci in 
člani Društva upokojencev Loški Potok se ti zahvaljujemo za 
vso gostoljubnost in ti želimo veliko zdravja in užitkov v naravi. 
Jaka je naredil nekaj foto utrinkov z res prijetnega 
srečanja, predvsem pa druženja.
OBISK PRI 90-LETNICI
17. 5. 2020 je praznovala 90. rojstni dan naša članica 
Marica Knavs – Tavskova mama s Hriba 68. Naša članica 
je od leta 1993, torej že več kot 27 let. 
Mama Marica naju je pričakala na svojem (pre)stolu – 
vozičku v prijetno topli kuhinji, ki ima prekrasen pogled na 
cerkev, na Tabor. Na invalidskem vozičku je že več kot 5 let.  
12 let je že vdova, rodila je tri otroke, sin Andrej je umrl 
tik pred petim rojstnim dnem. Ima tudi pet vnukov in 
tri pravnuke, prav same fante. Pravi, da si je pokojnino 
zaslužila sama, saj je 15 let delala v Saturnusu in pomagala 
v kuhinji na Inlesu. 
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Da ji ni dolgčas, bere, veliko bere, in to vse brez očal. 
Dopoldne, ko je snaha Lidija v službi, zanjo skrbita sin 
Jaka in predvsem vnuk Jan. Res lepo skrbijo zanjo, saj se ji 
vidi, kako je zadovoljna. Ves čas najinega obiska (obiskali 
sva jo skupaj s predsednico) je bila nasmejana in zgovorna, 
dobrovoljna. 
Hvala domačim za lep sprejem, gostoljubje in predvsem 
za prijetno popoldansko druženje. 

SAMOOSKRBA S HRANO 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za 
leto 2018 (za leto 2019 podatki še niso na voljo) smo 
v Sloveniji v celoti samooskrbni z mlekom, govejim, 
telečjim in perutninskim mesom, malo manj z jajci. Sem 
pa bila presenečena, da je samooskrba z zelenjavo 39-, 
s svežim sadjem pa 44-odstotna, in prav o hrani  bom 
govorila v tem članku.  
V Loškem Potoku imamo gospodinjstva še vedno 
okoli hiše zelenjavni in sadni vrt, nekateri pa tudi 
njive, polne domačih pridelkov, predvsem krompirja. 
Lokalno pridelano je pomembno predvsem zaradi same 
kakovosti hrane, pa tudi zaradi urejenosti in obdelanosti 
podeželja, zmanjšanja revščine, varovanja okolja ter 
izboljšanja zdravja prebivalstva. 
Ko sem pred več kot 30 leti prišla v Loški Potok, se 
spominjam, da je bilo obrobje travniškega polja polno 
zoranih in posajenih njiv, zelnikov. Sedaj pa je stanje 
bistveno slabše oziroma teh skoraj več ni. 
Glede na težave s koronavirusom je mogoče sedaj čas, 
da stanje izboljšamo, da doma pridelamo več oziroma še 
več, seveda ne za vsako ceno, če nimamo pogojev. Lahko 
pa podpremo slovenskega kmeta, podpremo lokalno 
pridelano in kupujemo slovensko hrano. 
Kaj o samooskrbi misli, kaj priporoča in svetuje, sem 
povprašala tudi našo predsednico Marijo, ki mi je na 
zastavljeno vprašanje odgovorila: 
»Nekateri podatki kažejo, da je bila samooskrba pred 
50 leti v Sloveniji skoraj 80-%, saj je imela skoraj vsaka 
gospodinja svoj vrt, na katerem je pridelovala zelenjavo za 
potrebe svoje družine. 
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Samooskrba je v današnjih časih zelo 
pomembna. Če imamo svojo hišo ali 
nekaj prostora okrog nje, poskrbimo, 
da bo ob hiši vrtiček z najpomembnejšo 
zelenjavo, začimbami. Lahko zasadimo 
nekaj jagodičevja, nekaj sadja, tako ob 
zorenju uživa vsa družina. Če imamo 
le malo prostora, si omislimo visoke 
grede ali korita. Take grede so zelo 
praktične za nas starejše, še posebej, če 
imamo probleme s hrbtenico. 

Prišli so takšni časi in trenutna 
kriza kaže, da je čas, da začnemo 
ne le razmišljati, ampak dejansko 
ukrepati. S samooskrbo naj bi si 
pridelali čim več kakovostne hrane, 
ki naj bo 100-% naravna, brez 

vnašanja kakršnih kolih škodljivih preparatov. 
Še posebno sedaj, ko nas obkrožajo različni virusi, je 
izrednega pomena, da jemo živo, zdravo hrano ter si 
pripravimo domače zeliščne čaje, ki delujejo protivirusno. 
Že samo vrtnarjenje, stik z naravo – rastlinami, cvetlicami, 
je zelo pomembno za naše zdravje. Na koncu koncev se 
na vrtu sprostimo, ko opazujemo lepo naravo, poslušamo 
žvrgolenje ptičkov, čričkov, brenčanje čebel, šumenje dreves, 
opazujemo plesanje trav ob nežnem vetriču … 

Za našo samooskrbo je zelo pomembno, da si pridelamo čim 
več hrane in s tem poskrbimo za svoja kakovostna semena. 
Viške semen naj bi si vrtičkarji med sabo zamenjali ali 
podarili tistim, ki jih nimajo.« 

Anica Car je na temo samooskrbe s semeni pripravila 
spodnji prispevek: 

SAMOOSKRBA S SEMENI
Včasih – starejši upokojenci znajo povedati – so sami 
poskrbeli za semena poljščin. Med seboj so si kmetje 
semena izmenjavali ali posojali, če jim tisto leto ni 
»ratalo«. Je pa veljalo pravilo, da je potrebno imeti 
d o m a shranjeno seme za dve leti, saj se 

nikoli ne ve, kakšna bo prihodnja 
letina. Na veliko njivah so bila 
posejana žita: pšenica, oves, 
ajda, proso, ječmen, koruza in 
tudi lan. Ko so žitna semena 
prebrali, so jih določeno 
količino shranili za naslednjo 
setev. Količina semena je bila 
odvisna od velikosti njive, 
merska enota pa je bila mernik. 
V enem merniku je bilo 22 kg 
ječmena, z njim so posejali 6 
arov veliko njivo, pšenice je 

bilo v enem merniku 25 kg, kar 
je bilo dovolj za 4 are. Ovsa je 

bilo v merniku 15 kg, z njim so zasejali 4 are, prosa pa 
je bilo 25 kg, na 1 ar so ga posejali 1 liter. Koruze je bilo 
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v merniku 24 kg, sadi se v majhne jamice po dve semeni 
skupaj, na 25 cm razdalje.

O samooskrbi s semeni mi je pripovedovala soseda 
Metka Anzeljc, verjetno ena od redkih kmetic pri nas, 
ki za veliko semen poskrbi sama. Domače ima seme 
koruze, solate, motovilca, peteršilja, česna, šalotke, buč 
(za prašiče), kolerabe, pese, boba, graha, fižola (ta žlahtni 
je star več kot 100 let), včasih tudi seme korenja, kumar 
in zelja. Tudi semenski krompir starih sort je pridelala. 
Jeseni je pobrala seme, ki se je razvilo iz cvetov, ga 
posadila v zemljo, pustila čez zimo in spomladi skopala 
krompirčke v velikosti boba. Te je ponovno posadila kot 
krompir in jeseni skopala »ta pravi« semenski krompir 
za naslednje leto. Včasih je bilo seme iz leta v leto isto, 
s sajenjem hibridnih sort pa so se stare sorte izrodile 
(opraševanje?). 

Fižol, bob in grah ohrani tako, da stroke jeseni posuši, 
izlušči seme in ga shrani v suhem in hladnem prostoru. 
Tako shranjuje tudi ostala semena.

Seme solate in motovilca pa dobi tako, da nekaj najboljše 
solate in motovilca pusti v gredi, da zraste in gre v cvet, 
iz cveta pa se razvije seme. Motovilec neenakomerno 
dozoreva, zato se veliko semena osuje in drugo leto na 
istem mestu »kar sam« zraste.
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Motovilec v cvetenju Gomolji pese na njivi, 

pred cvetenjem
Gomolji peesese na njjiivi,i, 

Motovilec v cvetenju 

Peteršilj da seme drugo leto. Iz korenin, ki so prezimile v 
zemlji, poženejo vejice, ki na koncu drobno zacvetijo in 
cvet se razvije v semena.
Za seme koruze shrani najlepše »štoke«. Za sajenje 
uporabi semena iz sredine storža (največja, najlepša). 
Pri česnu in šalotki razpre glavico in posadi stroke. Pri 
česnu je najbolje, da uporabimo le zunanje, večje stroke. 
Pri pesi, kolerabi in korenju za seme izbere lepe, zdrave 
gomolje. Prezimi jih v žaganju (če je to presuho, ga orosi 
z vodo), v kleti. Zgodaj spomladi že v kleti odžene – 
ozeleni. Gomolje do polovice zasadi na njivo. Če ima več 
sort, med njimi naredi razdaljo (opraševanje).
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Koleraba cveti Koleraba cveti 

Poganjki pri pesi zrastejo do 1 
m višine, na koncu zacvetijo 
in iz cvetov se razvije seme 
oglate oblike. Iz enega semena 
lahko zraste več gomoljev pese. 
Poganjki pri kolerabi so malo 
nižji, rumeno zacvetijo in cvet 
se razvije v drobne stroke, 
v katerih je temno, okroglo 
seme. Stroke posuši in iz njih 
izlušči seme. Korenček zacveti 
belo, iz cvetov se razvije 
»kimlu« podobno seme. 
Tudi seme zelja dobi drugo 
leto. Jeseni spuli nekaj lepih 

glav s korenino. Prezimi ga tako, da 
korenino – storž da v žaganje in spomladi iz storža 

začnejo poganjati drobne bunkice (podobne brstičnemu 
ohrovtu). Storž do polovice zasadi na njivo in iz bunkic 
odžene do meter visoko steblo, ki na koncu zacveti. Iz cveta 
se razvijejo drobni stroki, v katerih je temno, okroglo seme. Se 
pa včasih zgodi, da gomolji lepo ozelenijo, zacvetijo, semena 
pa ne naredijo. In tako se veriga pretrga.
Kaljivost domačega semena je večja, seme je prilagojeno 
našemu okolju. Imena za domače seme so pogosto določili 
kar po barvi (»ta rdeč« krompir, »ta rumen« fižol), 
po načinu rasti (»ponatiški«, »počepin«), po okusu 
(»masleni«, »ta žlahtni« …) ali pa kar po kmetiji oz. kraju, 
od koder so seme prinesli (»bәzjak«, »ribnčan«).
Glede na zgoraj povedano v Loškem Potoku lačni ne bomo, 
še vedno si znamo pripraviti semena, še vedno znamo posejati 
in posaditi pridelke, in glavno – še vedno znamo delati. 

SESTANEK UPRAVNEGA IN NADZORNEGA 
ODBORA DRUŠTVA
V začetku junija smo imeli prvi sestanek upravnega in 
nadzornega odbora društva z novimi člani, saj glede na 
stanje, ki je bilo po svetu in seveda tudi v Sloveniji, prej 
izvedba tega sploh ni bila mogoča. Kot sem napisala 
že v prejšnjih Odmevih, smo imeli letos 8. marca, tik 
pred razglasitvijo pandemije, v društvu volilno leto in to 
srečanje je bilo predvsem spoznavne narave. Na sestanku 
je predsednica tudi na kratko predstavila delovanje Zveze 
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društev upokojencev Slovenije, vodstvo ZDUS-a, povedala, 
da imamo 13 pokrajinskih zvez in da naše društvo spada v 
Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine, predstavila je projekt Starejši za starejše, namen 
društev, statut našega društva ter prebrala obveznosti 
članov upravnega in nadzornega odbora.  Novemu vodstvu 
društva želim uspešno, delavno štiriletno obdobje. 

FOTO ZGODBA

Ti dve fotografiji mi je poslala Anica 
Car in pripisala: »Zanimivost iz 
naših krajev  –  po njivah se "igrajo" 
medvedki, na pašniku se volkovi 
"sladkajo" s teletino in prileteli sta 
štorklji, česar se niti starejši vaščani 
ne spomnijo. V Retjah se dogaja, tudi 
v "korona" času.«
Anica, hvala za fotografiji! Bralce še 
vedno vabim, da mi pošljete kakšno 
zanimivo fotografijo, saj glede na to, 
da smo v dobi mobitelov, to sploh 
ne bi bilo težko. Zraven napišite, 
kdaj in ob kakšni priložnosti ste 
fotografijo posneli, jaz pa jo bom z 
veseljem objavila.  
In za konec: 25. junija se v Sloveniji 
praznuje državni praznik – dan državnosti. Obeležuje se 
spomin na 25. 6. 1991, ko je Slovenija postala neodvisna. 
Ob tej priložnosti čestitam vsem občanom in občankam 
in vsem našim bralcem. Fani je ob tej priložnosti napisala 
pesem:

V SLOVENIJI
V Sloveniji smo doma,

ki tisoč lepot ima.
Svet jo že pozna
daleč prek meja.

Slovenski narod je tu doma,
svojo zemljo rad ima.

Nikomur vzeti je ne pusti,
če je treba, za njo se bori.

Smo majhni, a hrabri,
ko skupaj držimo,

če v slogi,
prijateljstvu živimo.
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V SPOMIN JOŽETU JAZBECU (1942–2020)

ZATO, DA PROBLEME REŠUJEJO, NE PA ZATO, DA 
JIH DELAJO!« 

Njegov čas se je iztekel mnogo prezgodaj, nikoli ne bomo 
pozabili njegovega dela, ki ga je pustil na svojem področju 
službovanja in kot predsednik PZDU Dolenjske in Bele 
krajine. Jože se je rodil v Mirni Peči, kljub težkim razmeram 
se je izšolal in se zaposlil v prosveti. Večino svojega dela je 
bil ravnatelj, vrsto let pa je bil predsednik Društva prijateljev 
mladine Mojca in Pokrajinskega odbora stranke DeSUS. Za 
svoje požrtvovalno delo je prejel številna priznanja, plaketo 
ZDUS in nagrado Mestne občine Novo mesto. Kar tri 
mandate je bil predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine. 

Veliko je prispeval k promociji in pomenu športa, kulture, 
ustvarjalnosti, druženja med nami upokojenci. Vedno je 
poudarjal, da morajo biti in da so društva upokojencev v 
svojem kraju glavni promotorji na teh področjih. 

Lani je izdal svojo prvo knjigo z naslovom Drobtinice iz 
življenja ravnatelja. V njej opisuje svoje preteklo življenje, 
obogatil pa jo je z razmišljanjem o prihodnosti.  

Člani Društva upokojencev Loški Potok ga bomo imeli 
vedno v lepem spominu. Spominjali se bomo njegovega 
stavka, ki ga je vedno povedal na koncu govora: »DRAGI 
MOJI, ČEZ STO LET BODO TUKAJ HODILI DRUGI 
LJUDJE. ZDAJ JE NAŠ ČAS, ZATO JE POMEMBNO, 
DA ODPUŠČAMO, DELAMO DOBRA DELA IN SI 
POMAGAMO!«

Hvala, dragi Jože, za vse, kar si nam dobrega dal. Počivaj v 
miru!

Marija Turk, predsednica Društva upokojencev Loški Potok

MALO ZA ŠALO:
Vpraša upokojenec Nace svojega prijatelja: 
»Kako pa te je včeraj zvečer sprejela žena, ko si prišel 
tako pijan domov?«
»Vame je metala rožice.«
Nace: »Kaj takega!«
»Ja, samo iz lončkov pa jih ni dala.«

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

Fotografi je v članku: Anica Car, Marija Turk, 
Jaka Bartol, Tanja Lavrič      

V nedeljo zvečer, 29. marca, sem dobila še neuradno 
obvestilo, da naj bi nepričakovano prenehalo biti srce 
večletnega predsednika Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Dolenjske in Bele krajine, Jožeta Jazbeca.  

V ponedeljek dopoldne je bila ta vest potrjena. Vse nas, 
ki smo ga poznali, je pretreslo. Ko sem pred osmimi leti 
prevzela funkcijo predsednice Društva upokojencev 
Loški Potok in postopoma začela spoznavati, kako društva 
upokojencev in pokrajinska zveza delujejo – spoznavati 
ljudi, ki vodijo in skrbijo za upokojence, mi je bil takratni 
predsednik PZDU Jože Jazbec v veliko pomoč in podporo, 
da sem lažje premagala začetne težave. V društvu nas je 
spodbujal, motiviral in tako smo se medsebojno povezali 
in spoprijateljili. Zelo rad je prišel na naše občne zbore, v 
naše kraje. Ob vsakem srečanju je pohvalil naše delo in nam 
dejal: »Pridne ste, pridne, drage moje!« 

Jože Jazbec je dobre odnose širil med vse upokojence, saj je 
večkrat dejal: »LJUDI MORAŠ IMETI RAD. VODJE SO 

PLAN DELA: 
V društvu smo konec maja ponovno začeli s pohodi 
po poteh Loškega Potoka. Kdaj in kako bodo pohodi 
potekali, preverite na FB-strani društva oziroma pri 
Jožici Rus, ki pohode vodi.
Počasi bomo pričeli tudi z delavnicami ročnih del. Prvo 
delavnico po premoru bo vodila Milena Turk. Izdelovali 
bomo vaze iz betona. Obvestilo, kdaj bo delavnica, 
dobite člani po SMS-sporočilih, ostali pa si lahko 
obvestilo preberete na FB-strani društva. Vabljeni vsi, ki 
vas rokodelstvo zanima in ki bi radi osvojili nova znanja. 

Upokojencem in prejemnikom nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja bo letni dodatek za leto 
2020 letos prvič izplačan skupaj z junijskimi 
pokojninami, to je 30. junija 2020. To je novost, 
v preteklih letih je bil namreč dodatek izplačan z 
julijskimi pokojninami, to je mesec dni kasneje.
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Visoko nad vasjo Novi Kot, nekako med Brinohom 
in Zajčjim hribom, je bila na Znamenskem lazu par 
desetletij pritrjena na drevo enostavna kovinska plošča 
– spominsko obeležje NOB. Plošča obeležuje kraj 
ustanovitve Zidanškovega bataljona. Prav na tem mestu 
je bil ustanovljen 21. aprila 1942. leta. Ustanovili so ga 
domačini iz Binkla (binklarška četa), iz dragarske doline, 
iz krajev ob Čabranki in Kolpi, pa iz Kozjega Vrha, 
Prezida in Rakeka (rakovška četa). Prvi komandant 
tega bataljona je bil narodni heroj SLAVKO KOVAČ - 
SMELI iz Loža. 

dobila enkraten izgled. Spominska plošča je tokrat lepo 
pritrjena na skalo, urejena in očiščena je okolica. To daje 
podobo pravega malega spomenika. 

Ob koncu dela so fantje prižgali svečo in zadonela je 
partizanska pesem.

OBNOVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA

LOKALNO

To obeležje dolgo časa ni nikogar motilo. Pred dobrima 
dvema letoma pa je roka neznanega vandala ploščo 
enostavno odbila in neznani jo je zagnal daleč po 
gozdu. V KO ZB Draga smo bili nad početjem ogorčeni. 
Predsednik naše organizacije Toni Cimprič si je lani vzel 
čas, se zapeljal v gozd in zavrženo obeležje našel. Že je 
bilo prekrito z vejevjem in mokrim listjem. Poskrbel 
je, da ima plošča s posvetilom spet spodoben izgled, in 
obeležje je postavljeno na svoje mesto. Nekaj Binklarjev 
je opravilo manjšo delovno akcijo in vsa zadeva je 

Če hočemo izraziti kritiko, bi se ob tej priložnosti 
povzročitelju vandala, ki je oskrunil obeležje, skoraj 
»ZAHVALILI«. Z novo postavitvijo je obeležje dobilo 
novo, lepšo podobo in takšno si ta dogodek preteklosti 
zasluži. 

Pa vseeno se poraja vprašanje – KDAJ BOMO 
DORASTLI, DA BODO TAKA IN PODOBNA 
OBELEŽJA PRED VANDALI IMELA SVOJ MIR.

Hvala predsedniku KO ZB Draga in ekipi Binklarjev za 
spodobno ureditev celotne zadeve, kar pa dokazujejo 
tudi foto posnetki.

KO ZB Draga za vrednote NOB      
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VABILO
V nedeljo, 26. julija 2020, bo Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico Ogenjca 
pripravilo tradicionalno proslavo v spomin na zločine italijanske vojske med roško ofenzivo leta 
1942 in tragedijo partizanske bolnice OGENJCA. Pričetek prireditve bo ob 11. uri.

Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na prireditvi pri Ogenjci počastite spomin na tragične 
dogodke pred 78 leti.
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28. 5. 2020 so v Loškem 
Potoku v naravo izpustili 
risa Borisa, ki so ga iz 
Romunije v Slovenijo 
pripeljali 30. aprila in 
je nato dobre tri tedne 

preživel v obori v Loškem Potoku, kjer se je prilagajal na 
svoje novo okolje. Boris je tretji ris od najmanj desetih, ki 
bodo v naslednjih štirih letih izpuščeni v Sloveniji v okviru 
projekta za rešitev dinarsko–JV alpske populacije risa pred 
izumrtjem, LIFE Lynx. Dva risa od skupno štirih so že 
izpustili tudi na Hrvaškem.

Ob prihodu v Loški Potok so risa pričakali tudi osnovnošolci 
s tega območja, in sicer z risbami, ki so jih narisali za 
dobrodošlico risu. V okviru programa Mladi varuhi 
risov, ki ga projekt izvaja v sodelovanju z osmimi šolami 
v Sloveniji, so učenci OŠ Sodražica predlagali 58 imen za 
novo prispelega risa. Mojca Vesel, učiteljica biologije v OŠ 
Sodražica: »Učenci so z veseljem pošiljali svoje predloge in 
jih tudi argumentirali. Iz nabora je strokovna komisija, ki 
so jo poleg mene sestavljali še lokalni lovec Stanko Anzeljc, 
ambasador projekta Peter Prevc in predstavnica projekta 
Manca Velkavrh, izbrala ime Boris. Ime je sestavljeno iz 
dveh delov, ki predstavljata naravo, in sicer bor – drevo in 
ris – žival. Tudi v prihodnje bomo z veseljem spremljali 
objavljene fotografije in aktualne novice o risih, tudi o 
našem Borisu.«

IZPUST RISA BORISA IZ PRILAGODITVENE OBORE V NARAVO

V času prilagajanja na novo okolje v prilagoditveni obori 
so za risa skrbeli lovci iz lovske družine Loški Potok skupaj 
z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE 
Lynx. Takšen način izpusta zmanjšuje možnosti, da bi ris 
po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal 
brez stika z risi iz dinarsko-JV alpske populacije. Stanko 
Anzeljc, starešina LD Loški Potok, je povedal: »Vsak dan 
smo preverjali, kakšno je stanje risa Borisa, redno smo 
mu menjavali vodo, približno enkrat na teden pa smo mu 
prinesli hrano – povožene srne.«

Izpust risa v naravo poteka v okviru praznovanja tedna 
gozdov, ki smo ga letos praznovali od 25. do 31. maja. 
Slogan praznovanja je »Skrbno z gozdom!«, člani projekta 
LIFE Lynx pa dodajajo »Skrbno z gozdom in gozdnimi 
živalmi!«
Slovenija s projektom LIFE Lynx (s pomočjo financiranja 
Evropske unije in sofinanciranja Ministrstva za okolje in 
prostor ter projektnih partnerjev) uresničuje strategijo 
ohranjanja in trajnostnega upravljanja risa (Lynx lynx) v 
Sloveniji v obdobju 2016–2026. Preselitev risov poteka iz 
Karpatov, kjer je najbližja vitalna populacija te vrste in zato 
najprimernejša za doselitev risov v Dinaride in Alpe.
Več informacij o projektu 
dobite na https://www.
lifelynx.eu/ in life.lynx.eu@
gmail.com. Več informacij 
o Tednu gozdov najdete na 
spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije.

Kontakt za medije: Maja Sever, Zavod za gozdove Slovenije 
(maja.sever@zgs.si, 040 525 336).

Foto material (Wetransfer povezava, na voljo 7 dni)

Risa so v Slovenijo pripeljali v času izrednih razmer zaradi 
koronavirusa. Rok Černe, koordinator projekta LIFE 
Lynx: »Pri organizaciji prevoza v času izrednih razmer 
so nam pomagali Ministrstvo za okolje in prostor RS, 
slovenska Policija, Veleposlaništvo RS v Budimpešti in 
Veleposlaništvo RS v Bukarešti, ki se jim zahvaljujemo za 
hitro ureditev vseh potrebnih dokumentov za prevoz risa. 
Najlepša hvala tudi Živalskemu vrtu Ljubljana, s katerim 
smo skupaj risa pripeljali v Slovenijo.«
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Gozdnih živali smo v naših krajih navajeni. Zadnja leta 
nas morda bolj preseneča volk kot medved.

V mrzlih zimskih jutrih sta lastnika domačije opazovala 
skozi okno, kako pod ptičjo krmilnico drobna lisička 
skrbno pobira sončnična semena in jih požira. Za 
poskus sta ji dala tudi košček kruha in ostanke hrane. 
Malo po malo, lisička je bila zadovoljna, najedla se je 
in odšla. Včasih je spotoma odnesla tudi copato. Svoje 
krmišče je obiskala kar večkrat na dan. Privadila se je 
na »gospodarje«, postajala je krotka, vendar previdna. 
Tega sožitja je bila posebno vesela mala vnukinja Sofija. 
Le kaj o srečanju z lisico, ki so jo poimenovali FOXI, ta 
punčka pove v Ljubljani? Neverjetno, žival se je tako 
privadila, da se kar uleže pred vrata, vzame hrano iz rok 
in se pusti pobožati. Večkrat si pred odhodom napolni 
gobček z briketi in jih odnese s seboj. Elegantna FOXI 
je samička. Prepričani smo, da nekje skriva svoj zarod. 
Kakšno veselje bi bilo, če bi neko toplo jutro pripeljala na 
obisk še mladiče. Zanimivo je to vsakodnevno soočenje 
z zverinico pred vhodnimi vrati.

Sicer pa literatura navaja, da je lisica zelo prilagodljiva 
žival. Pogosto se zadržuje v bližini človeških naselij. S 
prehrano ni izbirčna. Je zelo spretna, previdna in hitra. 
Njen dom je rov – lisičina.

Gospodinja lepo poskrbi, da je FOXI vsak dan prav 
postrežena. Poleg mesnih dobrot dobi včasih tudi juho. 

Jelka, ko bo FOXI sprejela še kavo, me, prosim, pokliči, 
da jo kot dobre sosede spijemo skupaj!  

Irena Klepac
Foto: Karmen Korada

NOVA SOSEDA FOXI

Z medvedi smo si že na »ti«, srečanja od blizu pa si z 
njimi še ne želimo. Nenavadno pa se nam zdi, da se 
plaha lisica skoraj udomači. To se je letos zgodilo pri 
Podleščevih v Binklu. 

Jakšuletov oče ob pomoči družine postavil zidano kapelico 
in ob straneh posadil dve lipi. Kapelica je bila posvečena 
Mariji varuhinji. Njej so se v varstvo priporočali vsi gozdni 
delavci, ki so mimo kapelice hodili na delo tako v domače 
kot tudi v bolj oddaljene kočevske gozdove. Kapelica, za 
katero so vaščani in v Ribnici živeči sorodniki Jakšuletovega 
očeta s prostovoljnim delom in finančnimi prispevki lepo 
skrbeli, je bila skozi desetletja ena od zanimivosti Bele 
Vode. Pred leti pa so kip Marije z otrokom ukradli neznanci. 
Čeprav so vaščani želeli dobiti enakega, ga niso našli in so se 
odločili za kip Lurdske matere božje. Da bi lahko novi kip 
postavili v urejeno okolje, so kapelico, ki je kljub rednemu 
vzdrževanju že kazala znake starosti, dodobra obnovili. 
Tako je v »beloúdarski« kapelici tradicionalno že kar 
nekaj let zadnjo soboto v avgustu sveta maša za vse žive 
in pokojne gozdarje, ki je številčno zelo dobro obiskana. 
Kapelica s svojima lipama, ki že desetletja ostajata neomajni 
in kljubujeta vsem časom in rodovom, pa ostaja kot spomin 
na vse, ki so se priporočali njeni zavetnici.

Albina Levstik

KAPELICA PRI BELI VODI
Po pripovedovanju moje tašče Amalije Levstik je Skončév 
oče pogosto hodil molit h križu nedaleč od Bele Vode in je 
zelo rad pripovedoval, da bo nekoč pri Beli Vodi stala ne le 
kapelica, temveč čisto prava cerkev. 

Ljudje mu niso kaj dosti verjeli, saj se jim kaj takega ni zdelo 
mogoče.  Kot pa se je pokazalo, pa njegove pripovedi le niso 
bile čisto nerealne, saj je pred Belo Vodo iz smeri Hriba 
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20. decembra 2017 je Generalna skupščina Organizacije 
združenih narodov (OZN) v New Yorku na pobudo 
Slovenije 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. S tem 
se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je 
pričel v letu 2014. Razglasitev je za Republiko Slovenijo 
pomenila pomembno diplomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel (SDČ) smo 
organizirali v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen 
Anton Janša, naš največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 
1734 in po katerem smo določili dan za praznovanje 
SDČ. 

1. Čebele in ostali opraševalci so izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih 

ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v 

prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:

�■  sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin 
je dosegljiv na spletni strani ČZS);
�■ v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih 

prostorih) sejemo, sadimo medovite rastline;
�■ ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin;
�■ setev travnikov z medonosnimi rastlinami;
�■ košnja cvetočih rastlin po cvetenju;
�■ nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri 

najbližjih čebelarjih;
�■ moralna podpora čebelarjem; 
�■ odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali 

trajno namestitev čebel;
�■ zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov;
�■ mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih 

pred škropljenjem s pesticidi.

PRAZNOVANJE 3. SVETOVNEGA DNE ČEBEL

Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo 
številne institucije, organizacije in različna združenja po 
celem svetu. Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem 
svetovnega dne čebel, koordinira Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju 
s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen tudi 
vzpostavila delovanje spletne strani www.worldbeeday.
org, na kateri so prisotne koristne informacije, povezane 
s praznovanjem.

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem 
v Rimu ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko 
organizacijo APIMONDIA. 

V letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje 
virusa COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ 
niso bili organizirani dogodki kot v preteklih dveh letih, 
je pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko medijev, 
spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, 
da so bile informacije čim bolj dosegljive širši javnosti. 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem 
ozaveščanje širše javnosti:

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, 
kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. 
Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo 
čebelam, pomagamo tudi ostalim organizmom in ne 
nazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj 
in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje 
kot ljudje – čist zrak, vodo in zdravo okolje brez 
onesnaženosti. Takšno okolje pa je bolj zdravo tudi za 
življenje ljudi. 

Zato varujmo okolje in bomo tudi sami živeli v bolj 
zdravem okolju!

Dr. Peter Kozmus



33Maj - junij- julij 2020

ČEBELARSTVO

Vavčerji, ki jih bomo prejeli, bodo zagotovo poskrbeli za 
to, da bomo Slovenci v letošnjem letu več časa namenili 
raziskovanju naše prelepe Slovenije. In prav je tako! 
Včasih se zdi, da tujci, ki se redno vračajo v Slovenijo 
prav zaradi njenih naravnih lepot, poznajo marsikateri 
skriti kotiček bolje od nas! Morda so ti vavčerji ključ do 
tega, da bomo znali še bolj ceniti lepote naše dežele!

�■ strokovno predstavitev življenja čebel z opazovanjem 
v steklenem panju; 
�■ izobraževalne čebelarske delavnice, možnost 

izobraževanja o delu s čebelami;
�■ degustacijo medu, medenih pijač …;
�■ bogato ponudbo čebeljih pridelkov, medu in 

medenih izdelkov, darilni program;
�■ ustvarjalne delavnice (peka medenjakov, izdelava 

svečk iz čebeljega voska, poslikava panjskih končnic);
�■ animacijski program za otroke;
�■  multivizijsko predstavitev življenja čebel;
�■ fotogalerijo;
�■ apiterapijo (svetovanje uporabnikom čebeljih 

pridelkov, vdihavanje aerosola iz panjev, medena 
masaža …);
�■  muzej; 
�■ čebelarsko učno pot s strokovnim vodenjem; 
�■ nasad medovitih rastlin, zelišč …

NEPOZABNO DOŽIVETJE PRI ČEBELARJIH

Doživetja na čebelarskih turističnih kmetijah so primerna 
za vsakogar: za mlade in stare, družine z mlajšimi otroki 
ali mladostniki, posameznike ali skupine, poslovni 
svet, za različna društva in organizacije, čebelarje in 
nečebelarje. Ponudba je zelo raznolika in se razlikuje 
od ponudnika do ponudnika. Ponudnike in njihovo 
ponudbo najdete na spletni strani:  https://www.
apiturizem.si/. Svetujemo, da ponudbo posameznega 
ponudnika pred obiskom preverite in se na ogled 
najavite. 

Čebelarstvo je mnogo več kot med! Življenje čebel je 
zanimivo in polno presenečenj. Obiskovalci čebelarskih 
ponudnikov pa so navdušeni nad ponudbo, ki jo ponuja 
tovrstni turizem. Spoznajte skrivnostni svet čebel, 
obiščite ponudnike, ki jih najdete na območju celotne 
Slovenije, in se pridružite številnim zadovoljnim 
gostom. S svojim obiskom boste prispevali k ohranjanju 
čebelarstva in posledično k ohranjanju narave in lokalni 
samooskrbi. Ne boste razočarani!  

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva

Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo zagotovo 
najuspešnejši tisti, ki bodo v svoje ponudbe vključili 
zanimive programe z aktivnostmi, ki bodo prepričale 
domače goste. Čebelarski turizem vas pri tem zagotovo 
ne bo razočaral! Številni turisti obiščejo Slovenijo prav 
zaradi slovesa dežele čebelarjev. Tega nam je prislužil že 
Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva pred več kot 270 
leti. Slovenci smo narod, kjer je čebelarstvo doma in 
čebelarji živimo s čebelami in za čebele! 

Čebelarski turizem postaja ena pomembnejših 
panog zelenega turizma! Eden od trendov zelenega 
turizma je označevanje turistično-gostinske ponudbe. 
Doživetja označuje glede na njihove vplive na okolje, 
kulturo in družbo. Na ta način vemo, kaj okvirno lahko 
pričakujemo. Slovenija je prva in trenutno edina država, 
ki uvaja certificiranje ponudnikov čebelarskega turizma. 
Certifikati odličnosti zagotavljajo nadzor nad ponudbo 
in kakovostjo storitev ter spodbujajo konkurenčnost. V 
Sloveniji imamo trenutno certificiranih 45 ponudnikov. 

Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in 
usmerjenosti dejavnosti različnih ponudnikov, kot 
npr. kmetij, muzejev, prodajaln, in oceno izpolnjevanja 
kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali odličnega 
ponudnika čebelarskega turizma. Ena, dve ali tri 
čebelice označujejo zadovoljevanje osnovnih pogojev, 
urejenosti objektov ponudnika in okolice, ekološko 
ali biodinamično čebelarjenje, sposobnost privlačne 
predstavitve dejavnosti in produktov, inovativnost 
embalaže, sposobnost ustvariti pravo čebelarsko 
doživetje, elemente presenečenja ipd. 

Kaj vključujejo doživetja pri ponudnikih čebelarskega 
turizma: 
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V zadnjem času se naša družba 
obrača v smer trajnostnega 
razvoja. To pomeni, da 
poskušamo naše življenje živeti 
na način, ki ne bo izčrpaval naše 
narave in je ne bo onesnažil preko 
mere, do katere se lahko obnavlja 
sama. Poleg tega nas trajnostni 
način življenja ne sme izčrpati 
ekonomsko oziroma finančno, 
pa tudi ne na čisto človeški ravni, 
mora nam torej zagotavljati 
človeka vredno življenje.

V naši občini imamo lepe danosti za tako gospodarjenje 
z naravnimi viri, pred nekaj leti smo tako razpravljali 
o možnosti izrabe vetrnega potenciala pri nas. Še 
pomembnejše obnovljivo bogastvo naših krajev pa je 
gozd, kot to med drugim lepo opisujeta gospoda Ciril 
Debeljak in Vlado Mohar v našem glasilu v seriji člankov 
o Glažuti ter v člankih “Začetki lesne industrije” in “Rast 
in zaton lesne industrije”. 

Preusmerjanje potrošniškega okusa k učinkovitim, 
okolju prijaznim proizvodom nam tako odpira lepo 
priložnost, da ponovno obudimo lesno industrijo na 
naših tleh in našim ljudem zagotovimo človeka vredno 
življenje. Del teh prizadevanj je oživitev industrijske 
cone v Podpreski, kjer bo med drugim potekala 
proizvodnja lesenih oken. Naj izkoristim to priložnost, 
da vas opozorim na nekaj stvari, na katere moramo biti 
pozorni pri odločitvi za nakup novih oken.

1. KVALITETA PROIZVODNJE
Kot pri vsaki stvari je kvaliteta dobavljenih proizvodov 
daleč najpomembnejša. Pri oknih to pomeni, da 
morajo biti izdelki opremljeni s certifikati, ki potrjujejo 
ustreznost za vgradnjo. Pri nas take certifikate izdaja 
Zavod za gradbeništvo (ZAG).

2. KVALITETA VGRADNJE
Še tako kvalitetna okna ne bodo pomagala, če niso 
vgrajena pravilno. V praksi se vse bolj uveljavlja montaža 
po RAL-smernicah, ki zagotavlja kakovostno tesnjenje 
stika med steno in okni.

3. VARNOST
Odprtine v zidovih, torej okna in vrata, so najšibkejše 
točke naših domov, zato je pri odločitvi o nakupu novih 
oken pomembno, da posvetimo posebno pozornost 
protivlomni varnosti. V splošnem so leseni in aluminijasti 
okviri trdnejši od plastičnih in tako zagotavljajo višjo 
protivlomno varnost.

4. FIZIKALNE LASTNOSTI OKEN
Ob nakupu oken po navadi naletimo na okrajšave, kot so 
Uf, Rw in podobno, ki nam jih pogosto ne znajo razložiti 
niti prodajalci. Štiri najpogostejše so:

�■ Trije U-ji: Ug ali toplotna prevodnost stekla 
(angleško glass = steklo), Uf ali toplotna prevodnost 
okvirja (angleško frame = okvir) ter Uw ali toplotna 
prevodnost celotnega okna (angleško window = 
okno). 

Ti faktorji nam povedo, kako hitro izgubljamo toploto, 
pri čemer je nižja vrednost bolj ugodna. Najnižje 
vrednosti Uw se pri sodobnih oknih gibljejo med okoli 
0.6 W/m2K za okno s trojnim steklom ter medstekelnim 
prostorom, napolnjenim z žlahtnim plinom in z 
nizkoemisijskimi premazi. Cenejša okna z dvoslojnimi 
stekli imajo vrednosti Uw okoli 1.5 W/m2K. Faktor 
Uw nam pove, koliko toplote steče preko kvadratnega 
metra okna za vsako stopinjo temperaturne razlike med 
notranjostjo in zunanjostjo. 

Za primer: hiša s površino oken 20 m2, kjer želimo imeti 
notranjo temperaturo 20º C, zunaj pa je -5º C, bo skozi 
okna s faktorjem Uw 0.6 W/m2K izgubljala 300 W 
toplote. Enaka hiša z okni s faktorjem Uw 1.5 W/m2K 
pa bo imela toplotne izgube 750 W. V enem samem 
dnevu bo tako druga hiša izgubila za skoraj 11 kWh več 
energije kot prva.

�■ Rw ali faktor zvočne izolativnosti, ki nam pove, 
kako dobro okna ščitijo pred zunanjim hrupom. 
Standardne vrednosti se gibljejo od 25 dB, kar 
pomeni npr. zmanjšanje hrupa običajnega cestnega 
prometa na jakost normalnega pogovora, pa vse do 
60 dB, kar zniža recimo hrup glasnega motornega 
kolesa na komaj zaznavno jakost. 

5. IZBIRA MATERIALA
Za vgradnjo v stanovanjske objekte se pri nas večinoma 
odločamo med uPVC (neplastificiran polivinil-klorid) 
in lesenimi okni. uPVC-okna so imela v zadnjih 
desetletjih prevladujoč tržni delež, zahvaljujoč  obljubam 
o vzdržljivosti in nizki ceni:

�■ Obljuba št. 1: uPVC okna so najbolj cenovno ugodna 
na tržišču.

Resnica je, da uPVC-okna zahtevajo le najnižjo začetno 
investicijo. Zaradi krajše življenjske dobe, ki traja v 
povprečju od 20 do 25 let, in pa zaradi občutljivosti na 
poškodbe kmalu postanejo najdražja.

�■ Obljuba št. 2: pri uPVC oknih ni potrebe po 
vzdrževanju.

SEDEM STVARI, NA KATERE MORAMO BITI POZORNI PRI 
NAKUPU OKEN
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V preteklosti je bil eden od argumentov, ki so ga 
uporabljali prodajalci uPVC-oken, ta, da naj ne bi 
zahtevala nič vzdrževanja, saj so premazi lesenih 
oken potrebovali obnovo vsakih nekaj let. Vendar 
pa so se z razvojem tehnologije stvari obrnile in tako 
sodobnih lesenih oken, na zunanji strani zaščitenih pred 
vremenskimi vplivi z aluminijem, ni potrebno posebej 
vzdrževati in zlahka preživijo tudi po 50 let. uPVC-okna 
pa je še vedno potrebno pogosto čistiti, sicer se obarvajo.
Okna iz uPVC imajo tudi svojo temno stran. PVC je 
namreč zelo obremenjujoč za okolje, saj se pri proizvodnji 
materiala za posamezno okno porabi do 10-x več energije 
kot za ustrezno leseno okno, za povrh pa še veliko 
strupenih kemikalij, ki se pod vplivom ultravijolične 
svetlobe sproščajo v okolje, lahko pa celo zaidejo v naše 
bivanjske prostore. Med njimi so rakotvorni vinil klorid, 
živo srebro in izjemno strupeni dioksini. Po odsluženi 
življenjski dobi se pojavi še dodaten problem, kako 
se znebiti odpadnega materiala. Na svetu se namreč 
reciklira le okoli desetina proizvedenega PVC-ja, ostalo 
pa konča na smetiščih.
Po drugi strani je les okolju prijazen material, ki v naše 
domove prinaša toplino in nam polepša bivanje.

6. IZGLED OKEN IN SPLOŠNO POČUTJE
Okna so pomemben del naših prebivališč, saj v naše 
domove spustijo sončno svetlobo, nam omogočajo 
prezračevanje ter razgled na okolico. Zaradi naštetega 
smo bolj pozorni na izgled oken kot na izgled stene in 
zato veliko ljudi posebno pozornost namenja izgledu 
oken in splošnem počutju, ki ga le-ta prinesejo. Od 
človeka do človeka je odvisno, ali ima raje sterilno 
belino uPVC-ja ali naravne vzorce in občutje lesa. Ker 
je nakup oken investicija, ki bo z nami ostala desetletja, 
je izjemno pomemben predhodni razmislek o tem, kaj 
hočemo.

7. UPRAVIČENOST DO SUBVENCIJE EKO 
SKLADA
V primeru obnove objekta so kupci lahko upravičeni 
do subvencije Eko sklada, ki se podeljuje za zamenjavo 
starih oken z lesenimi okni s troslojnim steklom. Eko 
sklad v tem primeru krije do 20 % vrednosti zamenjave 
oken, torej odstranitev obstoječih oken ter nakup in 
vgradnjo novih, vključno s senčili in okenskimi policami.

Samo Košmrlj

MOBILNA VSTOPNA TOČKA VEM OZ. SPOT REGISTRACIJA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA LOKALNE ROKODELSKE 
IZDELKE

– pridobitev informacij o aktualnih razpisih (viri 
financiranja poslovanja) ...

Tako bo od julija naprej v občini Loški Potok potekala 
mobilna vstopna točka VEM oz. SPOT-registracija 
vsako prvo sredo v mesecu od 12.00 do 15.00 ure, v sobi 
štev. 4 v pritličju občinske stavbe v Loškem Potoku.

Naslednje mobilne vstopne točke VEM bodo 1. julija, 5. 
avgusta in 2. septembra 2020.

Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki obsega 
območje naslednjih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, 
Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike 
Lašče. Prepričani smo, da imamo na območju veliko 
kakovostnih izdelkov, ki so lokalnega izvora, imajo v 
ozadju zgodbo in so hkrati uporaben pripomoček za 
vsak dan. Vaše ponudbe pričakujemo do 10. 7. 2020.

Več o povabilu med novicami na spletni strani LAS: 
www.las-ppd.si

Nina Sterle

Z julijem bomo ponovno pričeli z izvajanjem 
mobilne vstopne točke VEM oz. SPOT-registracije, ki 
podjetnikom in ostali zainteresirani javnosti omogoča 
naslednje brezplačne storitve:
– svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.,
– postopek ustanovitve s. p. in d. o. o.,
– postopek zaprtja s. p.,
– vnos sprememb v poslovni/sodni register,
– prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja 

(M1, M2, M3, M12),

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka 
do Kolpe (LAS PPD), ki jo vodi Razvojni center 
Kočevje Ribnica d. o. o., družba za razvoj in svetovanje, 
vabi rokodelce in druge ustvarjalce k oddaji ponudbe 
rokodelskega izdelka. LAS PPD izvaja promocijo 
programa CLLD in animacijo prebivalstva na različnih 
dogodkih, delavnicah, poslovnih sestankih in mreženjih. 

Z namenom dodatne 
promocije želimo naše in 
vaše delo predstaviti tudi 
preko lokalnih rokodelskih 
izdelkov. Ker veliko 
kvalitetnih izdelkov še ni 
moč najti na svetovnem 
medmrežju, vas pozivamo k 
oddaji ponudbe na tovrstni 

način. K sodelovanju vabimo rokodelce z območja LAS 
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KAKO FACEBOOK IN INSTAGRAM UPORABITI ZA POSEL?

SEEMEET SLOVENIA 2020 – EDINSTVENA PRILOŽNOST ZA 
ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PARTNERSTEV

Opozorila nas je na pomembnost urejenih spletnih 
profilov (FB in IG), ki so obraz podjetja, naša blagovna 
znamka ali podpis podjetja. Prav tako nas je opozorila, 
naj imamo pri objavljanju svojih produktov in storitev 
v mislih stranke, njihove probleme in svoje produkte 
oblikujemo kot rešitve zanje. Nekdanji PUSH-marketing 
(reklamni) je skoraj v celoti zamenjal PULL-marketing, 
ki s svojo pojavnostjo stranke privlači (ker je odgovor 
na strankine potrebe). Skupaj s Tanjo smo pogledali v 
prihodnost oglaševanja. Posebej nas je opozorila na 
pomembnost plačljivega oglaševanja in tudi vključitev 
vplivnostnih oseb (t. i. influencerjev). S svojimi 
izkušnjami priporoča, da imamo svoje objave (podobno, 
kot je to priporočljivo pri financah) čim bolj razpršene – 
po čim več digitalnih kanalih, da v primeru nedelovanja 
enega naša predstavitev ni ogrožena. Opozarja tudi na 
pomanjkanje pozornosti potrošnikov (zaradi številnih 
mešanih objav) in zato svetuje 7 do 21 ponovitev 
oglasa, ki privedejo do odločitve za nakup. Z nami je 
seveda delila še mnogo drugih koristnih nasvetov, ki 
so za uspešno pojavljanje v družbenih medijih ključni. 
Za morebitne zainteresirane smo na spletni strani RC 
Kočevje Ribnica d. o. o. objavili posnetek delavnice: 
http://rc-kocevjeribnica.si/. Vabljeni k ogledu in 
vabljeni tudi k prijavi na ostale delavnice, ki jih za vas 
organiziramo brezplačno. Vse dobro!

Marija Martinčič Bauman
SPOT Svetovanje JV Slovenija

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

15. 5. 2020 smo pod koordinacijo RC Kočevje Ribnica d. 
o. o. organizirali 3-urni brezplačni webinar z naslovom: 
KAKO FACEBOOK IN INSTAGRAM UPORABITI 
ZA POSEL. 

O r g a n i z a c i j a 
delavnice je bila odziv 
na trenutne potrebe 
in želje potencialnih 
p o d j e t n i k o v , 
podjetij in obrtnikov 
naše regije po 
pridobivanju znanja 
iz digitalnih medijev. 
Raste namreč 
zavedanje, da se 
je v spremenjenih 
okoliščinah, ko 
so osebni stiki 
o n e m o g o č e n i , 
tudi s pomočjo 
digitalnih orodij 
mogoče zadržati 
na trgu. K izvedbi 
delavnice smo 
povabili mojstrico 
na tem področju, 
Tanjo Ciglarič iz 
podjetja Creativum 

Tanja Ciglarič s. p. Tanja ima več kot 10-letne izkušnje iz 
marketinga, je specializirala iz digitalnega marketinga, je 
predavateljica in solastnica revije Internet.

Razvojni center Kočevje Ribnica vabi vse podjetnike, 
da se nam pridružijo na mednarodnem B2B-dogodku 
SEEMEET SLOVENIA, ki bo potekal med 21. in 22. 
oktobrom 2020 v Mariboru. 

Na dogodek se je potrebno prijaviti (www.seemeet.si). 

Če boste pohiteli in se prijavili do 6. 7. 2020, boste 
plačali nižjo kotizacijo. 

Dodatne informacije: Tomaž Lovšin
Mail: tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si 

Tel.: 031 451 434
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Navadni lan je ena najstarejših kulturnih rastlin. Poznali 
so ga že v mlajši kameni dobi, danes pa ga gojijo po vsem 
svetu, pri nas največ v Beli krajini, predvsem za izdelavo 
platna. V Loškem Potoku so prenehali s setvijo nekje 
med letoma 1952 in 1954. Po pripovedovanju starejših 
bom opisala, kako je bilo s pridelavo in predelavo lanu 
pri nas. 

približno tri tedne 
sušil in mehčal. 
Najboljša je bila 
senčna lega z malo 
sonca. Če je bilo 
več sonca, je bila nit 
svetlejša, če pa je 
bilo v času sušenja 
deževno vreme, je 
bila nit temnejša.

Da so vedeli, da je 
lan dovolj preležan, 
so stebla malo 
»pomencali« z 
rokami. Pobrati ga je bilo treba v soncu. Zvezali so ga v 
butare in ga z vozom odpeljali do »terievne jame«, če je 
bila takrat prosta, drugače pa domov, kjer so počakali, da 
so prišli na vrsto.
»Terievna jama« je bila približno 1 m globoko skopana 
jama, obzidana z opeko in pokrita z lepo obdelanimi 
lesenimi koli. Pod koli je bilo z nižje strani kurišče. 
Kurili so s suhimi bukovimi drvmi, za katera je poskrbel 
lastnik lanu, ki so ga tisti dan trli. Pri kurjenju so morali 
biti previdni, da se lan ni zažgal. Zato je za ogenj skrbel 
nekdo, ki je bil vešč tega dela. Tam, kjer jama ni bila ob 
kalu z vodo, so zraven prinesli vedra vode, da so pogasili, 
če je lan zagorel. Na lesene kole nad kuriščem so položili 
»pesti« lanu – za vsako terico eno pest. Pest je bila 
merska enota za količino lanu (koliko pesti ga je nekdo 
pridelal). Lan je bilo potrebno ves čas obračati, da se je 
enakomerno pregreval. Za to sta poskrbela dva delavca, ki 
sta stala vsak na enem koncu jame. Posušena topla stebla 
so potem vaške žene – terice – trle na »terievnikih«. 
V skupini jih je bilo od 10 do 12. S trenjem so strle 
zunanjo plast stebla in tako dobile vlakna. Na kole, 
zabite v zemljo, so postavile trlice, ki so jih po končanem 
delu odnesle domov. V korito so položile pest lanu in z 
lesenim nastavkom, ki je bil pritrjen na koritu, udarjale 
po lanu – ga trle. Zadnja v vrsti – natančna in z veliko 
izkušenj – je strti lan pregledovala in ga sortirala po 
kvaliteti. 

LAN

Snop lanu (last Marije Mišič)

Rifel (iz zbirke Jake Bartola)

Klobki lanu (last Ivane Debeljak)

Terice na Hribu ( fotografi ja last Inke Pipani)

Sejali so ga spomladi na dobro pognojene njive – 
zelnike. Poleti je zacvetel modro, njiva je bila kot modra 
preproga, v vetru pa kot valovanje morja. Lepo. Zrastel 
je »do pasu«, vsekakor pa več kot pol metra. Cvetje se 
je proti jeseni spreminjalo v drobne bunkice. V vetru je 
na njivi lepo šumelo.

Lan je bil zrel 
takrat, ko se je 
dalo bunkico z 
roko odpreti. 
Takrat so ga 
populili, otolkli 
zemljo, ki se je 
držala korenin, 
ga zložili na 
voz in odpeljali 
domov. Na 
p o s e b n e m 
lesenem ali 
k o v i n s k e m 
o r o d j u , 

imenovali so ga »rifel«, so odstranjevali seme od slame 
– lan so tako »rƏfnáli«. Po pripovedovanju so to delali 
na več načinov. Vlekli so ga skozi vilam podobno leseno 
napravo, le razdalja med zobmi je bila manjša, široko 
okoli 25 cm, in seme je odpadalo. Ponekod  je bil »rifel 
zašraufan v planke« v skednju, drugje pa je bil pritrjen na 
dolg stol, podoben »әrzievniku«, na katerem so sedeli in 
vlekli lan skozi spredaj pritrjen »rifel«. Stebla so zlagali 
na voz in jih odpeljali do pokošenih »omejkov« ob njivi 
ali na druge košenice.
Tam so jih na tanko položili v vrste. Tako se je lan 
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»Kuzәm« je bil najboljše obdelan lan in so ga uporabili 
za tkanje sukanca – za »hodan konc«. Ponekod so ta 
lan doma še enkrat pregreli na krušni peči in še enkrat 
strli, da je bila pri preji nit še tanjša. »Potrlišče« je bil 
slabo obdelan lan, porabili so ga za tkanje »oprt« – 
trakov, širokih okoli 5 cm, ki so jih rabili za povezovanje 
pesinega in kolerabinega perja v butare. »Ohlenc« je bil 
boljši lan. Iz njega so tkali za brisače, prte, obleke, boljše 
rjuhe in pregrinjala. Iz bolj grobega lanu so tkali bolj 
grobe rjuhe, rekli so, da so bolj »rašave«.
Tako razvrščen lan je zadnja med tericami prepognila 
in zlagala v koše. Ostanke strtega lanu so imenovali 
»pezdirje« in so ga porabili za nastiljo v hlevu, bil je 
zelo vpojen.
Okrog teric so se radi zbirali otroci. Smejali so se jim, ker 
so se med delom pripogibale – »guncale«. Iz ostankov 
lanu so zvijali »okrogle kolačke« in jih vstavljali tericam 
pod zavezan predpasnik ter jih tako »dražili«. Ko 
so terice končale z delom, je bila na vrsti malica. Vse 
pripovedovalke so mi z navdušenjem pripovedovale o 
tem. Še danes se spominjajo, kako je dišala krompirjevka, 
zamešena z domačim »putrom« in smetano, ali pisan 
kruh iz bele in koruzne moke z rožiči – poln jerbas v 
domači peči pečenega pisanega kruha. Gospodinja 
kmetije, katere lan so trli, je vsaki terici posebej odrezala 
velik kos, pa tudi otroci so dobili svojega. Marsikatera 
terica ga je spravila in odnesla domov lačnim otrokom. 
Za žejo so dobile čaj, namesto ruma so vanj zlili kis ali 
mošt.
Razen Srednje vasi je imela vsaka vas »terievno« jamo 
in prostor za terice. V Retjah je bila pod potjo Óglarjeva 
»terievna« jama, trle pa so na poti za Smrekarjevo hišo. 
V Malem Logu je bil tak prostor v »tamali gmajnci pri 
kalu«, v Travniku na gmajni pod Brinarjevo hišo, na 
Hribu pri kalu pri Lužarjevi oz. Pajničevi hiši, v Šegovi 
vasi pri Lukeščevih (danes tam stoji drvarnica).

Doma so strti lan razčesali na »perievniku« podobnem 
stolu, v katerega so bili zabiti drobni žebljički. Ponekod 
so imeli take žebljičke nabite na desko (podobno kot 
»gredaše« za česanje volne) in so to desko prislonili 
na »perievnik«. Skozi te žebljičke so razčesavali kosme 
lanu. Če je bilo lepo vreme, so to delali zunaj, v dežju pa 

v skednju »pod podom«. Sčesan lan so z leseno palico 
stresali, razrahljali – »omikali« na mizi in ga zložili v več 
plasti, kar so imenovali »kodejla«. Tako zložen lan je 
bil pripravljen za prejo. Predli so ga na kolovratu, tako 
kot volno. Običajno so se predice ob večerih zbrale v 
hiši in predle pri petrolejki, nekatere pa so bile raje same 
in so predle doma. Pri preji pa so morale biti previdne, 
saj je bila nit zelo ostra in so se lahko porezale. Najbolj 
natančna predica je predla za sukanec, saj je morala biti 
nit zelo tanka, da je šla skozi šivankino uho. Spreden lan 
so na motovilu navili v štrene. Te so potem namakali v 
vroči vodi v lesenem škafu in jih potresli s presejanim 
bukovim pepelom. Vsake dva dni so odlili vodo, jo 
pogreli in z njo štrene ponovno prelili. Ta postopek so 
večkrat ponovili. Potem so pri Mežnarjevem studencu 
te štrene izpirali, in sicer so sem prihajali spirat iz vseh 
vasi. Tam je bil v vodi posebno gladek kamen, ob 
katerega so štrene tolkli, da so šle rese ven in je bila preja 
mehkejša in tkanina manj »rašava«. Štrene so sušili v 
senci na vetrovni legi. Posušeno prejo so navili v klobke 
in jih odnesli v tkanje. Po vaseh so imeli v določenih 
hišah statve, ponekod tako velike, da so tkali iz 12 klobk. 
V Retjah so imeli statve pri Markčevih, Smrekarjevih, 
Učárjevih, najdlje pa pri Zajčih (takratni gospodar se je 
tkanja naučil pri Učárjevi teti), nekje do leta 1955.  So 
pa k njim prinašali v tkanje tudi z Blok. Najdlje so tkali 
»oprte«, saj so se statve strle in tudi potrebe za tkanje 
ni bilo več.

Terice v Retjah ( fotografi ja last Antonije Buček)

Pripomočki za izdelovanje »oprt« (iz zbirke Jake Bartola)

Jerbas s strtim lanom (iz zbirke Jake Bartola)
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Ker je bilo včasih 
veliko lanu, lahko 
niso vsi prišli na 
vrsto za tkanje 
tisto leto. Zato so 
nosili tkat tudi v 
druge kraje. Ena 
od pripovedovalk 
je povedala, da je 
bil sosed poročen 
v Grosuplju in je 
tam poznal hišo, 
v kateri so tkali. 
Tisto leto so pri njih 

doma pridelali za štiri rjuhe lanu. Klobke so naložili v 
nahrbtnik, peš odšli do Žlebiča, od tam z vlakom v 
Grosuplje in nazaj domov. Ko so dobili pošto, da je 
stkano, so pot ponovili. Tkanina za rjuhe je bila široka 
60 cm, tako da so za eno rjuho sešili dva kosa. Šivali so 
na roke z lanenim sukancem (»hodnim koncem«).

Rjuhe so pozimi razgrnili 
po snegu, da so se obelile in 
omehčale. Belili so jih tudi 
spomladi v času cvetenja belega 
trna. Iz mehkejšega lanu – 
»ohlenca« – so šivali brisače, 
prte, obleke. Na prte so štikali z 
barvno prejico, na brisače in rjuhe 
pa so naštikali začetnice imena in 
priimka (za balo nevesti). 

Za šivanje oblek so štrene lanu 
tudi barvali – za moške hlače z 
modro barvo, ki so jo naredili iz 
»tintovja«, vzorec v ženskem 

krilu pa je bil iz rdeče barve, ki 
so jo dobili iz češmilja. Obleke 
so si šivali tudi iz starih, spranih 
rjuh. Stare rjuhe so večkrat tudi 
razrezali za povoje, da so z njimi 
povijali rane.
Laneno seme so sušili na soncu. 
Kjer so doma imeli kozolec in na 
njem posebno napravo »biero«, 
so ga sušili tako, drugače so pa 
na sonce pogrnili rjuhe in nanje 
razgrnili seme. Če je bilo zelo 
vroče, je bilo mogoče slišati, kako 
semena pokajo. 

Seme so imeli za naslednjo setev, 
saj so lan pridelovali le za tkanino, 
uporabili pa so ga tudi za zdravilo 
živali – pri zaprtju. Skuhali so ga 

v vodi in malo solili in nastala je 
sluzasta zmes.

Navodila za pridelavo in predelavo lanu so bila napisana 
tudi  19. 5. 1869 v časopisu Gospodarske, obrtniške in 
narodne novice, v odlomku Gospodarske stvari. 

O sejanji in obdelovanji lanu:
 – Prva skrb bodi si dobrega semena oskrbeti.
 – Druga skrb mora biti to, da se za lan ugodna njiva 

izbere, dobro obdela in plevel kolikor mogoče 
odpravi.

 – Tretje poglavitno delo je puljenje lanu. Rdečkasta in 
črna stebla odvržejo, kajti ona dado le slabo predivo 
ali celo nič, v gojenji segnijejo in zraven ležeča stebla 
pridijo.

 – Po vsem tem naslednje četrto poglavitno delo, 
namreč gojenje. To gojenje je odvisno od vremena 
in razgrnjenja. V deževnem vremenu je hitreje 
dognano, v suhem kasneje. Razgrniti se mora zelo 
zelo na tenko.

 – Peto poglavitno delo z lanom je trenje in mikanje. Že 
sušenje v jamah je predivu škodljivo; latina postane 
krhka in pusta; vsa njena maščoba izpuhti. Naše 
terlice, zlasti v nevajenih rokah, večidel izsekajo 
latino, da pri mikanji večji del prediva gre v hodnik.

Od lanenega stebla do preje je dolga pot, in kdor bi 
mislil, da od enega centa lanenega stebla, ki ga domu 
pelja, tudi toliko niti ali preje dobi, zelo bi se motil.

Trlica (last Blanke Bartol)

Platno 
(last Marije Mišič) 

Rjuha z monogramom 
(last Anice Car)

Laneno seme (lastnica Marija Mišič)

V enem od svojih zapisov se je tudi gospa Cirila Bambič, 
ko je opisovala domačijo v Loškem Potoku, dotaknila 
pridelave lanu: Marsikaj dobrega je izginilo. Stara navada 
sejanja lanu se je opustila. Tako so izginile statve in tudi 
kolovrat počasi počiva. Prede se še vedno volna. Mlada 
dekleta pa se tega sramujejo in v zadnjih letih se malokje 
opazi brnenje kolovrata …

Anica Car
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MEDSEBOJNI ODNOSI MED SLOVENCI IN 
KOČEVSKIMI NEMCI

Žagovodja Martinčič je bil na videz popolnoma vdan svojemu 
delodajalcu, gozdarju in logarjem. Bil je tudi zelo inteligenten 
in razumen človek, ki je dobro govoril nemško, v prvi svetovni 
vojni pa se je na italijanski fronti naučil tudi italijansko. Z gozdno 
upravo, gozdarjem in logarji se je pogovarjal samo nemško, 
saj je bil knez Nemec, ostali pa kočevski Nemci, z delavci pa 
je govoril samo slovensko. Bil je tudi dober diplomat in rad je 
pomagal ljudem, če so zabredli v težave. Da pa bi delodajalcu 
pokazal, kako skrbno gospodari, je včasih vpričo Kočevarjev 
kakšnega delavca tudi ozmerjal, čeprav po svojem značaju 
Kočevarjev ni maral. Zavedal pa se je, da je povsem odvisen od 
svojega delodajalca. Kam pa bi prišel, če bi ga le-ta odslovil s tako 
številčno družino. Kljub temu pa se je vedno od srca nasmejal, 
če je kdo od Glažutarjev ali drugih delavcev zagodel kakšno na 
račun Kočevarjev.
Nekega dne je gozdarjeva žena, po rodu Nemka, predlagala, 
da bi obnovili križ ob cesti, ki pelje iz Glažute proti Grčaricam. 
Leseno ohišje križa, na katerem je bil lesen Kristusov kip, je bilo 
že povsem dotrajano. Tudi pozlate na križu ni bilo več. Če niso 
hoteli, da bi križ popolnoma razpadel, je bila obnova nujna. 
Martinčič je obnovo križa prepustil staremu Dulminu, ki je bil 
vešč mizarskih opravil. Bil je namreč edini tovrstni mojster, ki je 
v Glažuti obnavljal stanovanjske objekte in izvajal razna mizarska 
dela. Izdeloval je tudi krste za umrle Glažutarje.
Dulmin se je v kratkem času lotil dela. Na lesnem skladišču 
je nabral potrebni les za popravilo in že v nekaj dneh je bilo 
»ohišje« križa gotovo. Moral ga je le še pobarvati. Pojavil pa 
se je problem, s katero barvo. Na zalogi je imel le dve oljnati 
barvi, in sicer črno in zeleno. S črno je barval krste za starejše 
pokojnike (za mlajše so krste ostale nepobarvane) in okovje 
pri novih vozovih, lesene dele voza pa je barval z zeleno. Glede 
na to odločitev, kako pobarvati obstoječi leseni križ in novo 
»ohišje«, ni bila težka – z zeleno oljnato barvo. Nikakor pa se ni 
mogel odločiti, kako naj pobarva lesen Kristusov kip na razpelu. 
Dolgo je tuhtal in razmišljal, kaj narediti, da bo opravljeno delo 
izgledalo lično in estetsko in predvsem da bi ugajalo gozdarjevi 
ženi, ki je bila pobudnica obnovitvenih del. Da bi se s kom 
posvetoval, ni niti pomislil. Vedel pa je, da se mora barva križa 
ujemati z naravno okolico, vsa okolica križa pa je bila od spomladi 
do jeseni zelena. Po nekajdnevnem razmišljanju se je končno 
odločil. In ko se je on nekaj odločil, je to tudi brez oklevanja 
storil. Omahljivce je namreč vedno zasmehoval in se na njihov 
račun tudi pošalil, nikoli pa ni nikogar namerno žalil. Na njegovo 
odločitev o barvi kipa Kristusa je vplivalo dejstvo, da je gozdar 
(fešnar) oblečen v zeleno lovsko obleko. »Kar z zeleno oljnato 
barvo ga bom pobarval, tako da bodo ohišje križa, razpelo in 
Kristus enake zelene barve. Saj križ stoji sredi gozda in zelena mu 
najbolj pristaja.« Ko so delavci in vozniki kasneje hodili mimo 
tega križa, ki je bil ves prebarvan z oljnato zeleno, so se na skrivaj 
posmehovali.
Ko je za to delo izvedel žagovodja Martinčič, si je odšel križ 
ogledat tudi sam. Od srca se je nasmejal, vendar ne toliko zaradi 
barve kot zato, ker je videl, kako jo je Dulmin zagodel »fešnarici«. 
Ko je kasneje tudi ona videla križ s Kristusom pobarvan v zeleno, 
se je zelo razburila. Takoj je dala poklicati Dulmina in ga začela 

oštevati, češ kako je z izbiro barve vse skupaj skazil. Dulmin se 
je branil, da ni imel druge barve. »Nisem imel zlate barve, da bi 
Kristusa pobarval z njo. Kje naj jo dobim? Sicer ni pa nihče nič 
rekel, kako naj vse skupaj pobarvam. Poleg tega se zelena barva 
lepo ujema z okolico, pa še gospod »fešnar« nosi zeleno lovsko 
obleko, pa sem mislil, naj ima tudi Kristus v tej okolici zeleno 
barvo kot lovec.« Pri tem je tudi ostalo. Ljudje so se počasi 
privadili in tudi gospa »fešnarica« se je sčasoma pomirila. 
Mogoče ji je postalo celo všeč, da ima Kristus enake barve obleko 
kot njen mož. 
Nekoč poleti je imel gozdar več 
koscev. Kosili so mu senožet, 
ki se je nahajala v bližini 
lesne žage in krlišča. Ko so 
opoldne kosci odšli na kosilo 
v gozdarjevo hišo, so kose in 
osovnike pustili v grmovju 
na senožeti. To sta opazila 
delavca, ki sta delala na krlišču. 
Eden je predlagal drugemu, 
da bi koscem v osovnike 
natočila malo strojnega olja. 
»Boš videl, kako bodo tacali 
travo, ko se bodo vrnili s 
kosila,« je v smehu pripomnil. 
Rečeno, storjeno. Odšla sta 
na žago in si tam izposodila 
dve »mazalici« s strojnim oljem in se prikrito odplazila do 
grmovja, v katerem so kosci spravili svoje orodje. V vsak osovnik 
sta kanila za malo žlico strojnega olja in se neopazno vrnila na 
svoje delovno mesto. Ko so se kosci nekaj po trinajsti uri vrnili 
od kosila, je bilo sonce že visoko na nebu, temperatura pa se je 
povzpela čez 30 stopinj. Zaradi visoke vročine je bila trava že tako 
in tako ovenela in jo je bilo težje rezati kot v jutranji rosi. Poleg 
vsega pa je tudi drobno kamenje na senožeti krhalo ostrino kose 
bolj kot drugje, kar je pogojevalo, da so morali kosci pogosto 
brusiti kose. Ko so nadaljevali s košnjo, jih kose niso več ubogale, 
kot so bili vajeni. Še pogosteje so jih brusili. Strojno olje, ki se je 
v osovniku prijelo na kamnite bruse, je povzročilo, da le-ti niso 
brusili kose, temveč so kot po ledu drseli po vedno bolj skrhanem 
rezilu. Čez nekaj časa so kose le tu pa tam odrezale kakšno bilko, 
pa še to predvsem zaradi močnih zamahov kose. Medtem pa je 
na krlišče prišel žagovodja Martinčič in opazil, da kosci kljub 
temu, da vedno pogosteje brusijo kose, ne pokosijo kaj dosti. Ko 
jih je nekaj časa opazoval, je v smehu rekel: »Ti bodo več trave 
potacali kot pokosili.« Opazil pa je tudi, da sta se ob tej izjavi 
delavca na krlišču skrivoma nasmihala, zato ju je vprašal: »Da 
jim nista slučajno vidva kaj ušpičila?« Ko pa sta mu povedala, kaj 
sta naredila, se je še bolj zasmejal in ju povabil, naj se po »šihtu« 
oglasita pri njem doma na kozarček žganja. 
Podobnih primerov, ko se je žagovodja nasmejal na račun 
gozdarja in logarjev, je bilo kar nekaj. Seveda oni tega niso smeli 
izvedeti, saj bi pri njih padel v nemilost, kar pa za njegovo službo 
ne bi bilo ravno dobro. Žagovodja Martinčič pa je bil med 
Glažutarji mnogo bolj priljubljen kot Kočevarji, zato ga ni nikoli 
nihče »zatožil«. Poleg tega, da je bil z ljudmi dober kot šef in kot 
človek, je bil tudi zaveden Slovenec in mu ni bilo všeč, kako jih 
tujci in njihovi priskledniki izkoriščajo.

CIRIL DEBELJAK, PO DOMAČE GREGEC: 
GLAŽUTA – »PEKEL« NA ZEMLJI
NADALJEVANJE

Cerkvica v Glažuti
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Pred novo in neznano težko preizkušnjo pa so se Glažutarji 
znašli, ko so tudi k njim prikorakali okupatorji Italijani, ki 
niso Slovencem nikjer prizanašali in so jim vzeli še tisto malo 
svobode, ki so jo imeli pod Kočevarji v stari Jugoslaviji. Čeprav so 
bili takrat v ekonomskem pogledu popolnoma odvisni od tujcev, 
so imeli vsaj svobodo gibanja in svoj narodni in državljanski 
ponos. Okupator pa jim je še to odvzel, tako da so postali samo 
brezpravna delovna sila.
Gospodarska dejavnost v Glažuti
Po prvi svetovni vojni je hitro naraščalo povpraševanje po vseh 
vrstah lesa, tako da se je proizvodnja iz leta v leto povečevala. 
Rasel pa je tudi izvoz. Zaradi povečanega obsega dela je uprava 
žage v Glažuti začela iskati nove delavce. Gozdni delavci, tesači 
in sekači so prihajali v glavnem iz sosednjih krajev, največ iz 
Loškega Potoka, nekaj pa tudi iz dragarske in čabranske doline. 
Skupine od 10 do 20 delavcev, ki so jih imenovali »kompanije«, 
so se z gozdno upravo pogodbeno dogovorile za posek in razrez 
posekanega lesa. Cene so bile dogovorjene po m3. Plačana pa je 
bila le zdrava hlodovina, ki so jo logarji žigosali s posebnim žigom 
gozdne uprave. Ta žig je označeval lastništvo lesa in določal les, ki 
je bil predviden za prevoz na žago. Ves škartiran (nežigosan) les je 
ostal v gozdu. Kljub temu da je bilo potrebno tudi ta les posekati 
in ga ustrezno obdelati, delavci za to delo niso bili plačani.
Posek jelovega lesa (smreke in jelke) se je po navadi pričel v 
maju, ko je bilo drevje še »v soku« in je bilo sorazmerno lahko 
odstranjevati lubje. Tako olupljeno drevje je v gozdu ležalo dobra 
dva meseca, da se je osušilo. Razrez tako pripravljenega lesa na 
posamezne hlode (krcle) pa se je začel po 15. avgustu. Šele tako 
pripravljen les so vozili na žago. Bukve pa so začeli sekati, ko jim 
je odpadlo listje, to je pozno jeseni ali v začetku zime. Za razliko 
od smrek so bukve že takoj po poseku razrezali in jih pripravili 
za prevoz na žago, kjer so jih razrezali na ustrezne elemente. 
Večino tako pripravljenega bukovega lesa so v Glažuti kuhali v 
parilnih komorah, ki so jim rekli »pac kambra«. To je prostor 
z betonskim ohišjem, v katerega so zložili bukove elemente in 
dobro zaprli vrata. V ta prostor so potem po ceveh dovajali vročo 
vodno paro. Po dobrih 48 urah takšnega »kuhanja« so dovod 
pare prekinili in odprli vrata ter pustili, da se parjen les ohladi. 
Tako obdelan les so po navadi takoj vozili na lesno skladišče v 
Ribnico, od tam pa so ga razposlali kupcem.
Gozdni delavci so v gozdu ostajali od ponedeljka do sobote, ko 
so se peš ali na vozovih vračali domov, da bi se že v nedeljo zvečer 
ali najkasneje v ponedeljek zjutraj spet vrnili v gozd. Tam so si iz 
lubja naredili neke vrste leseno barako, katere ogrodje je bilo iz 
okroglega smrekovega lesa. Streha se je na takšno konstrukcijo, 
visoko približno dva metra, naslanjala samo na eni strani, in 
sicer »spredaj«, medtem ko se je na nasprotni strani, »zadaj«, 
dotikala tal. Po navadi so z lubjem zastrli tudi stranske »stene«, 
da jim morebitni dež ne bi močil ležišč, ki so bila s smrekovimi 
vejami prekrita tla, na katera so naložili slamo ali praprot. Pred 
isto streho so naredili tudi ognjišče, katerega kurišče je segalo 
v pokriti del le toliko, da jim ni dež pogasil ognja in je bil tudi 
kuhar zaščiten pred njim. Na rob ognjišča so zabili močan 
bukov kol in nanj pritrdili »roko«, na katero so obesili kuharski 
kotliček, izdelan iz bakrene ali železne pločevine. Jedilnik je bil 
ves teden precej enoličen, saj so po navadi kuhali le polento. 
Spomladi, jeseni in pozimi, ko so bili dnevi krajši, so kuhali samo 
dva obroka, poleti, ko je bil zaradi daljših dni daljši tudi delovni 
dan, pa tri. Vodo za kuhanje so često nosili tudi iz več kot uro 
hoda oddaljenih virov. Če je bila priložnost, so jo jemali kar iz 
luž na gozdnih vlakah v bližini bivališča. Včasih pa so iz debelega 
debla, neprimernega za prodajo, izdolbli korito, poleg katerega so 
naredili streho iz lubja in jo z lesenim žlebom povezali s koritom, 
v katerem se je potem nabirala deževnica. Skupine, večje od 10 
delavcev, so po navadi imele kuharja. To je bil mladenič, ki je 

končal osnovno šolo. Zadolžen je bil v glavnem za kuhanje in 
prinašanje vode za pitje in kuhanje. Za umivanje vode skoraj 
niso potrebovali, saj je je bilo škoda, ker je ni bilo zadosti, pa še 
to je bilo potrebno mnogokrat prinašati od daleč. Za svoje delo 
je tudi kuhar prejemal »plačo«, ki pa je bila precej manjša od 
ostalih. Manjše skupine delavcev pa so kuharja izbrale med seboj. 
Običajno je bil to starejši delavec, ki se je spoznal na kuho. Tako 
izbrani kuhar je delal tako kot ostali, s to razliko, da je uro pred 
predvidenim obrokom pustil delo in začel kuhati. Vodo in drva 
za kurjenje pa so mu pomagali pripraviti ostali delavci iz skupine. 
Njegova plača se od ostalih ni razlikovala. 
Kuhar je najprej zakuril ogenj na pripravljenem ognjišču in na 
»roko« obesil kotliček z vodo. Ko je voda zavrela, je vanjo vsul 
koruzni zdrob, ga malo pokuhal in pripravil žerjavico, v katero 
je postavil kotel s polento, da bi jo do konca »spekel«. Polento 
je tako »pekel« približno 15 minut in jo vsakih nekaj minut 
premešal. Medtem ko se je polenta pekla, je razrezal slanino. Za 
vsakega delavca eno večjo »šnito«, ki jo je na obeh straneh rahlo 
popekel, da je lepo porumenela. Ko je bilo vse pripravljeno, je 
vzel kotliček iz žerjavice in ga postavil na določeno mesto. 
Delavci so se posedli okrog kotlička, vzeli vsak svoj kos slanine, ki 
so jo prigrizovali ob polenti. Ko so slanino pojedli, je kuhar prilil 
na polento »koruzni sok«, se pravi vodo, ki jo je odlil iz kotlička 
med kuhanjem polente. Vse skupaj pa je zabelil še z mastjo od 
pečenja slanine. Če je kaj polente ostalo, je niso zavrgli, temveč 
prihranili za naslednji obrok.
Gozdni delavci pri svojem delu niso uporabljali nikakršnih 
zaščitnih sredstev. Niso uporabljali niti zaščitnih rokavic niti 
ogrinjal v primeru dežja. Že pri osnovnih oblačilih so bile velike 
razlike. Delali so skoraj v vsakem vremenu, le v hudih nalivih in 
sneženju ne. Rahel dež ali sneg pa nista bila ovira, da ne bi delali 
ves dan, čeprav so bili že zgodaj dopoldne čisto premočeni. Sušili 
so se kar med delom in vsake toliko stopili do ognja, ki so ga kurili 
na delovišču. Tudi zaradi tega so bili razni prehladi in pljučnice 
dokaj pogosti. Delodajalci pa se za to niso brigali. Delo je moralo 
biti opravljeno v dogovorjenem času, plačilo pa je bilo odvisno 
samo od posekanih in pripravljenih količin lesa. Tudi kakšne 
delovne inšpekcije takrat še ni bilo. Vsakdo je moral poskrbeti 
za svojo obleko, obutev in »zaščitna sredstva« sam in po svoji 
presoji in zmožnostih. Delavci, ki so mnogo delali kleče, so si 
na primer izdelali usnjene »kolenke«, to je nekakšne usnjene 
klobuke, ki so jih privezali na kolena. Tako so se vsaj malo zaščitili 
pred mokroto, pa tudi pred žuljenjem in odrgninami.
Z delom so pričeli, ko se je zjutraj zdanilo, končali pa, ko se je 
začelo mračiti. Po kosilu so si v poletnem času, ko je bil dan daljši, 
nekateri po kosilu privoščili tudi krajši počitek. Takšen tempo, 
pogoji dela in slaba prehrana so vplivali, da so se pri delavcih že po 
nekaj letih dela začeli kazati znaki revmatizma in drugih bolezni, 
ki so jih spremljale vse do smrti. Bolniške niso poznali niti 
povračila dohodka v primeru bolezni, za zdravnika in zdravila pa 
ni bilo denarja. Kdor je zbolel, je moral ostati doma popolnoma 
brez dohodkov in brez zagotovljene možnosti zaposlitve potem, 
ko je ozdravel.
Storilnost pri delu, od katere je bil odvisen tudi zaslužek, je 
bila v veliki meri odvisna od sposobnosti in znanja delavcev 
in kakovostnega in ustrezno pripravljenega orodja, ki so ga 
uporabljali. Tega so se zavedali tudi sami, zato so si za delo 
nabavljali le kvalitetno orodje (žage, sekire, plenkače, »zagojzde« 
…), ki so ga tudi skrbno čuvali. Največ so ga kupovali pri 
kovačih iz Črnega Potoka pri Čabru, ki so bili vrhunski mojstri 
za izdelavo tovrstnega orodja in so po svojem mojstrstvu sloveli 
daleč naokoli. Naši zdomci so dober glas o kakovosti njihovega 
orodja zanesli tako po Evropi kot v Ameriko. 

Se nadaljuje.                                                                    
Za objavo pripravil Vlado Mohar.
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PISMA BRALCEV

G. Mohar piše, da nikomur ne koristi polemika ali 
različno mnenje o polpretekli zgodovini, to je o času od 
2. svetovne vojne do osamosvojitve. Odločil se je, da se 
na to temo ne bo več oglasil. Sam sem mnenja, da je ta 
tema za Slovenijo in njeno demokracijo in tudi za Loški 
Potok še kako aktualna. Pregovor pravi: Zgodovina 
je učiteljica življenja! To ve g. Mohar, ki piše članke o 
raznih drugih temah in dogodkih iz zgodovine Loškega 
Potoka. Moti ga, ker navajam druge »strokovnjake«, 
ki imajo drugačen pogled na ta del zgodovine. »Še 
premalo smo vas potolkli,« je med pretepom dveh 
možakarjev slišal enega, ki se je pohvalil, da je bil član 
belogardističnih vojakov. Kdaj, kje in kdo je to rekel? Po 
70 letih zanj ni pomembno, iz katerih ust je prišlo. Pa 
še kako je pomembno, saj se to še vedno sliši ravno iz 
vrst zmagovalcev, ki so likvidirali nasprotnike revolucije. 
Težko je razumeti, da je nekdo iz vrst poražencev lahko to 
javno rekel, pa ni doživel nobenih posledic. Kako lahko 
poraženec to reče zmagovalcu? Sicer je pri posameznikih 
to mogoče. G. Mohar pravi, da ne razumem pojava 
bratomorne revolucije oz. državljanske vojne. Trditi, 
da so nasprotniki revolucije, »belogardisti«, pričeli z 
revolucijo, je skregano z logiko in etiko. Res je, da je OF 
pozvala na boj proti okupatorju, a to šele po prekinitvi 
pakta med komunistično SZ in nacistično Nemčijo, 
vendar samo pod okriljem OF, ker je bil njen glavni cilj, 
prevzeti oblast po končani vojni. Kakšne cilje je imela 
OF, pove letak iz avgusta l. 1941, ki ga je napisala KPS, 
podpisan Jože Šeško, a ne OF. Tam piše: »Naj živi 
komunistična partija Slovenije! Naj živi nepremagljiva, 
miroljubna Rdeča armada! Naj živi Sovjetska zveza, 
dežela delavcev in kmetov! Naj živi Stalin, voditelj delovnih 
ljudstev in voditelj za svobodo bojujočih se narodov!« 
Letak poziva na boj le za cilje, ki jih ima Stalin oz. SZ. 

Velika laž je, da se je revolucija pričela šele z uveljavitvijo 
organizirane »bele garde«. Resnica je, da so ljudje 
še verjeli, da se OF bori le proti okupatorju, a je OF 
že v prvem letu okupacije kruto pokazala, kaj so njeni 
cilji. To je zadušiti vsako protirevolucijo, ne glede na 
žrtve. Zgodovinarka dr. Vida Deželak Barič z Inštituta 
za novejšo zgodovino piše: »Revolucionarno nasilje je 
bilo odločilno za vzpostavitev oborožene protirevolucije, 
čeprav nekateri tega nočejo videti. Za prepir sta vedno 
potrebna dva, vendar je vselej tudi pomembno, kdo je 
začel.« Matija Maček, visok komunistični funkcionar 
in vodja slovenske OZNE, je po vojni dejal: »Če bi 
to, kaj se dogaja in kako se živi v SZ, povedali ljudem, 
ne bi šel nihče v partizane!« Ne pozabimo, Stalin je 
že med vojno dosegel, da je bilo ozemlje kraljevine 
Jugoslavije interesno področje SZ. Rdeča armada je 
osvobajala Jugoslavijo in tako pomagala Titu, da je 
zmagal v državljanski vojni in po koncu vojne prevzel 
oblast. Tito je vedel, da bodo nacistično Nemčijo lahko 
premagali le zavezniki, ki so bili zadostno industrijsko 
in vojaško močni. Zato je bila zanj pomembnejša zmaga 
v državljanski vojni. To je zmaga nad Mihajlovićevimi 
četniki oz. plavo gardo oz. kraljevo vojsko v domovini 

in drugimi nasprotniki revolucije. O bratomorni vojni 
govorijo za Moharja moteči »strokovnjaki«, to so prof. 
dr. Matjaž Zwitter, ki pravi: »Komunistična partija je ves 
čas vojne in seveda še po njej nadvse pretkano igrala svojo 
dvolično vlogo z enim samim zelo jasnim ciljem: prevzeti 
oblast. Nastanek domobranstva in državljanska vojna sta 
bila del premišljenega načrta partije, ki si po končani vojni 
nikakor ni želela demokracije.« Bivši ustavni sodnik, 
mag. Matevž Krivic pravi: »Morali bi obsoditi uporabo 
revolucionarnega nasilja, še zlasti "preventivnega" pobijanja 
premožnejših kmetov in industrialcev, celo z družinami 
vred. Bomo mi "na levi" še naprej kar molčali o tem? Tudi 
to je poskus revizije zgodovine – ne sicer tiste, ki so se je 
naše generacije učile v šolah, ampak tiste, ki se je v resnici 
zgodila«. 

Akademik prof. dr. Aleksander Bajt v knjigi »Bermanov 
dosje« piše, da je s tem, ko je partija izkoristila 
osvobodilni boj za izvedbo revolucije, zagrešila nad 
slovenskim narodom najhujši zločin, ki si ga je mogoče 
zamisliti. Z njim je sama sebe postavila izven zakona. 
Pravi pa tudi: »Ni mogoče zanikati, da je partija 
organizirala obsežen protiokupatorski boj in da so v njem 
sodelovali tisoči Slovencev. Čisti in nesporni nasledek 
odpora, ki ga je organizirala partija, so bile le žrtve, ki jih je 
zaradi njega pretrpelo prebivalstvo, tako tisto pod orožjem 
kakor tudi civilno. Tak odpor je bil skrajno nesmotrn. Tudi 
za osvoboditev Jugoslavije in Slovenije, skupaj s pridobitvijo 
nekdanjega, po Italiji zasedenega ozemlja, je bil odpor proti 
zavojevalcu, kakršnega je sprožila partija, nepotreben. Eno 
in drugo je bilo odvisno izključno od vprašanja, katera 
stran bo zmagala.« G. Mohar dalje pravi: »Za svoje ideje 
in ideale so agitirali tako komunisti kot belogardisti, pri 
čemer so imeli duhovniki daleč največjo moč vplivanja. Vsi 
duhovniki, župani in trgovci niso bili na strani bele garde 
oz. protirevolucije.« Takih je bilo malo. Moja mama 
je pripovedovala o partizanskem mitingu na Hribu, 
da so komisarji prepričevali in vabili ljudi v OF, da 
»bomo po vojni vsi enaki, vse bo naše, ne bo davkov ne 
izkoriščevalcev, kot je to v Rusiji«. Za komisarje so bili 
glavni problem župnik, župan in trgovec iz Srednje vasi. 
Ti vsi so bili kasneje likvidirani. Na tem mitingu italijanski 
okupator ni bil glavni problem. G. Mohar ne sprejme, da 
je bil  pred prvimi volitvami med ljudmi, tudi v Loškem 
Potoku, prisoten velik strah, če bodo podprli novo oblast. 
Mnogi smo namreč okusili in vedeli, kaj so doživeli 
nasprotniki revolucije in Titovega režima. Tudi mene je 
bilo strah, g. Moharja pa ne. Pravi: »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 nobenih težav. 
Tudi k verskim obredom smo hodili, če smo hoteli, za veliko 
noč jedli šunko in barvali pirhe itd.« Verjamem vam, g. 
Mohar, da je vam res bilo lepo. Ne morem pa razumeti, 
da je bilo večini tako lepo kot vam, ko je ravno v Loškem 
Potoku nekajkrat več žrtev med protirevolucionarji 
kot med partizani. G. Mohar me obtoži: »G. Mihič 
kaže na popolno nepoznavanje življenja pri nas.« Kaj 

ODGOVOR G. MOHARJU



43Maj - junij- julij 2020 43Maj - junij- julij 2020

PISMA BRALCEV

pa kažejo vaše navedbe, da v Loškem Potoku ne med 
vojno ne po vojni ni bilo težko živeti? Kako je bilo, 
vedo le prebivalci. Pogovorite se z njimi. Sam sem se z  
mnogimi, ki so bili »zavedni in napredni«, in tistimi, 
ki jih je revolucija prizadela. Ne komentiram njegove 
pripombe, da sestanki SKD v Loškem Potoku niso bili 
bistveno bolje obiskani tudi še precej let po tem, ko je 
enopartijski sistem postal zgodovina, tedaj nisem bil 
več aktiven v SKD. G. Mohar piše, da so se do začetka 
60. let praznovali vsi dogodki iz časa roške ofenzive. Iz 
tega odgovora ni jasno, ali sta se dogodka, poboj talcev v 
Sodolu in požig vasi Travnik, praznovala? Trdi, da so bili 
na občinskem svetu zavrnjeni vsi predlogi za spominska 
obeležja, potem ko je Loški Potok postal samostojna 
občina. To pomeni, da so bili predlogi zavrnjeni z glasovi 
tistih, ki so zavračali bivši enopartijski režim. Torej naj bi 
bile ravno nove stranke slovenske pomladi v samostojni 
občini tiste, ki so preprečile, da bi se redno praznoval 
spomin na največjo tragedijo Loškega Potoka med 
vojno, ko je italijanski okupator iz maščevanja zaradi 
partizanskega napada nanj pobil nedolžnih 18 talcev 
Potočanov in požgal vas Travnik. To mi ni razumljivo. 
Žalostno je, da je edini redni spomin na Potočane, talce 
v Sodolu, le redna vsakoletna skromna maša v njihov 
spomin. Razočaran sem, ko g. Mohar piše, »da nimajo ne 
obramba domovine, ne svojih korenin, ne maternega jezika 

in ne svobode naroda, ki so nesporno največje vrednote v 
življenju posameznika, nikakršne povezave z diktaturo in 
pošiljanjem množic v smrt zaradi želje peščice po vsiljevanju 
svojih prepričanj oziroma želje po oblasti, ob čemer jim ni 
mar niti za domovino niti za svoje korenine in svoj materni 
jezik niti za svobodo naroda.« Kdo pa je to počel? Mar 
nista po končani vojni na vseh javnih mestih še par let 
viseli skupaj sliki maršala Tita in Stalina in je bila tudi 
Slovenija zaprta država v interesni domeni Stalina, ne pa 
svobodna odprta država? Mar ni JLA že ob koncu vojne 
zaukazala poveljevanje samo v srbohrvaškem jeziku? 
Mar ni ravno problem skupnih jeder jezika, ki smo jih 
zavračali, začetek razpada SFRJ? Nikakor ni bil boj za 
vrednote revolucije tudi boj za vrednote demokracije. 
To je menda jasno. Ali niso človekove pravice, da 
brani sebe in svoj dom, svoje dostojanstvo in svobodo 
javnega izražanja, da je zaščitena njegova materialna in 
intelektualna lastnina, pravica do pravičnega sojenja itd., 
kar je revolucija odvzela, ne pa dala? Res pa je le, da je 
bila revolucija boj, ne glede na število žrtev, to se pravi do 
zadnjega, kar ni nravno in ne naravno in v demokraciji 
ne more biti vrednota. To je lahko samo v totalitarizmu, 
ki ščiti ideje vladajočih avtokratov. 

Franc Mihič, Ribnica

SPOŠTOVANI UPORABNIKI POŠTNIH STORITEV!
Obveščamo vas, da bo pogodbena pošta 1318 
LOŠKI POTOK 
s 1. julijem 2020 ob sobotah ZAPRTA. 

Od ponedeljka do petka posluje po 
nespremenjenem delovnem času, in sicer: 
■ ponedeljek, torek, sreda, petek: 8.00–11.00 

in 14.30–17.00

■ četrtek: 8.00–11.00 in 14.30–18.00

■ sobota: ZAPRTO

Ob letošnjih jubilejnih obletnicah delovanja – 30-letnici PGD Travnik, 
100-letnici PGD Podpreska in 120-letnici PGD Trava omenjenim 
društvom ISKRENO ČESTITA vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot!

Biti gasilec je PONOS in ČAST! Občani smo ponosni na vas in cenimo 
vaše delo. Poleg svečanih prireditev bomo pogrešali tudi vaše veselice. 
Želimo SREČNO in čim manj spopadanja z ognjenimi zublji!

Vaška skupnost Novi Kot in Stari Kot

ČESTITKE ZA VISOKE JUBILEJE
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Ko pošle so ti moči, zaprla trudne si oči,
zdaj mirno in spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš …
Kje si, mama naša, 
kje je mili tvoj obraz,
kje sedaj so roke tvoje, 
ki tako skrbele so za nas?

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu naše drage mame, 

stare mame, prababice in tašče

ANICE KNAVS 
(19. 07. 1930–23. 04. 2020)

iz Retij 11

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
pomagali in bili z nami. Hvala vam za izrečena sožalja, 
podarjene svete maše in sveče. Hvala, ker se je spomnite v 

molitvi. Posebna zahvala dr. Petru Rusu in patronažni sestri 
Renati Troha za hitro medicinsko pomoč. Hvala gospodu 

župniku Bojanu Travnu in Komunali Ribnica. Vsa toplina 
njenega srca bo ostala vedno z nami!

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob smrti naše mame, stare mame in prababice

ŠTEFANIJE KNAVS
(10. 12. 1945–28. 4. 2020)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše.
Posebno pa se zahvaljujemo prijateljici, ki je našo mamo 

spremljala v njenih zadnjih mesecih življenja. 

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustil oče, ded in praded

ALOJZIJ GREGORIČ
Retje 128

(1940–2020)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 

darovano cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala g. župniku Bojanu Travnu in LD Loški Potok 

za lepo opravljen pogrebni obred.
Zahvala tudi Domu starejših občanov Loški Potok, 

dr. Petru Rusu in Herbbyju d. o. o.

Žalujoči: vsi njegovi

Kako je hiša strašno prazna,
odkar te v njej več ni, 
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselila si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila draga mama,

babica in prababica

ANA MARJANOVIČ,
rojena Lavrič, s Hriba 77
(6. 8. 1928–1. 5. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, ki so jo obiskovali, 
vsem, ki so nam ob njenem slovesu izrekli iskreno sožalje, 

podarili sveče in darovali sv. maše.
Zahvaljujemo se kolektivu ZP Loški Potok 

ter gospodu župniku za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni
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ZAHVALA
ob smrti drage sestre in tete

SONJE VOLF iz Drage
(29. 3. 1974–21. 4. 2020)

V 46. letu starosti nas je po hudem trpljenju 
za vedno zapustila naša Sonja.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, 
ki ste jo obiskovali v domu starejših občanov v Loškem Potoku 

in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vljudno se zahvaljujemo tudi dr. Petru Rusu in drugemu 

zdravstvenemu osebju za vso zdravstveno oskrbo. 
Posebna zahvala enoti Doma starejših občanov Loški Potok, 

kjer je preživela zadnjih deset let svojega življenja, ter župniku 
g. Travnu in ge. Vesni Mikolič za lep pogrebni obred in zadnje 

slovo od naše predrage sestre. 
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustila draga mama, tašča, babica 

in prababica

LJUDMILA BAMBIČ 
iz Travnika 48.

Njeno zadnje slovo je moralo potekati glede na situacijo po 
omejitvah zaradi koronavirusa.

Kljub temu se zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili sprevoda, 
gospodu župniku za opravljeno pogrebno slovesnost, 

komunalnemu podjetju Komunala Ribnica, dobavitelju 
prelepega cvetja iz Srobotnika kakor tudi vsem sorodnikom in 
prijateljem. Hvala tudi osebju DSO Ribnica za vso skrb prej in 
v zadnjih trenutkih njenega življenja in tudi vsem, ki ste mamo 

obiskovali in se je boste še spominjali. 
VSI NJENI

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

"Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, 
brez pomena so razdalje, kraj in čas."

NAJEM STANOVANJA
Občina Loški Potok v stanovanjskem objektu Hrib 7, Loški Potok, oddaja v 
najem dve stanovanji ter več parkirnih boksov, in sicer:

Stanovanje Kvadratura 
stanovanja Lokacija Pogled 

stanovanja na
Višina mesečne 
najemnine

1 131,86 m2 pritličje sever in zahod 379,75 €
4 92,54 m2 mansarda sever in vzhod 300,46 €
PAR. BOKS 12,60 m2 klet 40,00 €

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

Občina  Loški Potok
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NORA ROBERTS
Nebo in zemlja
Ripley Todd je šerifova namestnica na otoku 
Tri sestre. Ima delo, ki ji ustreza, uživa v svoji 
neodvisnosti in svobodi. Kadar si zaželi moške 
družbe, jo brez težav najde.
Toda nekje na dnu njene notranjosti jo nevidno in 
neopazno muči ena stvar: ima posebne moči, ki se 

jim upira, jih odriva in se jih izogiba. Močno se trudi, da jih ne bi bilo, 
vendar tlijo v njej.
Na otok pride zanjo moteči element – čedni MacAllister Book – 
raziskovalec neobičajnih stvari. Rad bi raziskal domneve in zapise o 
čarovnicah in čarovništvu na otoku, ki se je pred 300 leti odlomil od 
celine. Zelo hitro mu je jasno, da Ripley Todd ni kar tako. Za to niso 
krive le njene iskrive zelene oči ali polten nasmeh. Še nekaj drugega 
je. Nekaj, kar lahko on zazna s svojimi inštrumenti in razloži s svojim 
izjemnim umom, ona pa noče priznati.

LILY BLACKWOOD
Vojak klana Kincaid
Derryth MacClaren je na begu. Z domačega gradu 
so jo poslali, da bi jo obvarovali pred zlobnim 
plemičem, znanim pod vzdevkom Volk, ki je 
zaprisegel, da se bo maščeval klanu Kincaid. Ko 
jo doleti nepričakovan napad, jo reši sovražnikov 

vojak, ki si jo z Volkovim blagoslovom prilasti za nagrado. Toda 
ugrabiteljeve nežne besede in njegovi dotiki povsem očarajo njeno 
srce in telo. In ko odkrije tetovažo na njegovi roki, ki dokazuje, da 
je legendarni sin umorjenega lorda Kincaida, za katerega vsi mislijo, 
da je že davno mrtev, Derryth ve, da mora najti način, kako bo 
spremenila njegovo usodo in s tem tudi svojo.
Cull se ne spominja niti svoje družine niti preteklosti – pozna le 
življenje vojaka, izurjenega za bojevanje v imenu škotskega kralja. 
Toda zdaj, ko mu je Derryth povedala, kdo je v resnici – Cullen 
Braewick, najmlajši sin ubitega lorda – je v precepu. Če se maščuje 
Volku, ki je ubil njegovega očeta, bo izgubil dragoceno dekle, v 
katero se je zaljubil. Kaj je pripravljen žrtvovati za Derryth, da bi 
ostala varna in v njegovem objemu?

DANIEL SILVA
Angleško dekle
Madeline Hart je vzhajajoča zvezda vladajoče 
britanske politične stranke. Je lepa, pametna in 
zaradi revščine v otroštvu še toliko odločnejša, da 
ji uspe. A obenem je ženska s temno skrivnostjo 
– zapletla se je v razmerje s predsednikom vlade 
Jonathanom Lancasterjem. Njeni ugrabitelji so to 

nekako izvedeli in odločeni so, da bo britanski voditelj drago plačal 
za svoje grehe. V strahu pred škandalom, ki bi mu uničil kariero, se 
Lancaster odloči, da bo zadevo rešil po svoje, brez britanske policije. 
Poteza je tvegana, in to ne le za predsednika vlade, pač pa tudi za 
agenta, ki bo vodil operacijo. Časa imata sedem dni, sicer punca 
umre. Tu nastopi Gabriel Allon – poklicni morilec, restavrator 
umetnin in vohun – ki mu nevarne naloge ali politične spletke niso 
tuje. Čas se izteka, Gabriel pa se mrzlično loti poskusa, da Madeline 
varno pripelje domov. Na svoji odpravi zajadra v kriminalno 
podzemlje Marseilla, v odročno dolino sredi provansalskih gora, 
do veličastnih, pa četudi obledelih vladnih soban v Londonu – in 
nazadnje v razburljiv vrhunec v Moskvi, mestu nasilja in vohunov, 
kjer mrgoli ljudi, ki bi Gabrielu privoščili smrt.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše in prijetneje 
preživite brezskrbni čas počitnic ter dopustov! Radi in lepo se 
imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Znova smo pobrskali med knjižnimi policami in za naše zveste bralce pripravili naslednji poletno obarvan 
izbor nekaterih knjižnih novosti!

HEATHER MORRIS
Cilkina pot
Cecilia »Cilka« Klein ima rosnih 16 let, ko jo 
leta 1942 odpeljejo v koncentracijsko taborišče 
Auschwitz-Birkenau. Višji častnik Schwarzhuber 
opazi njene lepe dolge lase in si jo prisvoji za 
priležnico. Cilka se kar hitro nauči, da upiranje ne 
prinese ničesar dobrega in da je najpomembneje 

ostati močan. Ker ni umrla od lakote ali v plinski celici, jo po 
osvoboditvi taborišča obtožijo sodelovanja s sovražnikom. Pošljejo 
jo v odročen, pust in neusmiljen gulag Vorkuta nad severnim 
tečajnikom, kjer jo čaka več kot deset let prisilnega dela. Nedolžna 
Cilka se kot vnovična taboriščna zapornica še drugič sooči z 
grozljivo znanimi izzivi. K sreči naredi vtis na zdravnico in ta jo 
vzame pod svoje okrilje, tako da Cilka v nepredstavljivo težkih in 
krutih okoliščinah pomaga bolnim. Požrtvovalno se bori za vse 
ranjene, a ko pride v njeno oskrbo moški po imenu Aleksander, 
Cilka spozna, da je kljub vsemu, kar je morala pretrpeti, v njenem 
srcu še vedno dovolj prostora za ljubezen. Njena lepota jo je rešila 
in hkrati obsodila.

JOHN GRISHAM
Obračun
John Grisham nas v svojem novem romanu popelje 
na neverjetno potovanje od povojnega ameriškega 
juga do fi lipinske džungle med drugo svetovno 
vojno, od norišnice, polne skrivnosti, do sodne 
dvorane v Clantonu, kjer si Petov zagovornik 
brezupno prizadeva, da bi ga rešil. Oktober 1946, 

Clanton v Misisipiju. Pete Banning je najljubši sin misisipijskega 
mesteca Clanton – odlikovan junak iz druge svetovne vojne, glava 
ugledne družine, uspešen kmet, dober oče, priljubljen sosed ter 
goreč vernik metodistične cerkve. Potem pa nekega hladnega 
oktobrskega jutra zgodaj vstane, se odpelje v mesto in zagreši 
šokanten zločin. Vse, kar o njem pove – šerifu, svojim odvetnikom, 
sodniku, poroti in svoji družini – je: »Nimam česa povedati.« 
Ne boji se smrti in svojo skrivnost je pripravljen odnesti s seboj v grob.

JANA FREY
Ni poti nazaj
Lili je popolnoma običajna najstnica, ki živi sama z 
mamo, očeta pa ne pozna. Pri štirinajstih se do ušes 
zaljubi v Davida in potem nepričakovano zanosi. 
Pred njo je najtežja odločitev v življenju. Naj 
obdrži otroka? Bo lahko prevzela odgovornost? 
Nihče je ne more prevzeti namesto nje. Odločitev 
sploh ni lahka in sprejeti jo mora sama ter živeti z 

njo. David ji sicer stoji ob strani, toda mlada ljubezen je postavljena 
pred mnoge izzive.
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OBVESTILO

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

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

(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!




